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বাঙ্গাল! ভাবায় ভাষাতত্ব এবং ভাষাগত সমগার সমব্ধে বই 
অল্প যে এ বিষয়ে ছুই একখানি বই বাহির হইলে ভাবাতত্বের অস্ুখীলফ 
সকলের পক্ষেই আননে'র কারণ হয়। এবং সে বইয়ে বদি যুক্তি-যুক্ত পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়া তাবাগত ছুই চারিটি বৈশিষ্ট্যের বস্ততানত্রিক আলোচন! 
এবং ভাষাগত সমন্তার যুক্তিসঙ্গত বিচার ও সমাধানের চেষ্টা দেখা যায় তাহা! 
সোনায় পোহাগা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ভাষাতত্বব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ 
যুক্তিতর্কান্থমোদিত রীতিতে আলোচনামূলক গ্রন্থ খুবই কম, বোধ হয় এক 
আঙ্গুলে গণিয়া শেষ কর] বায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে তাছার মাতৃভাষার 

বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সার্থক ভাবে প্রথম শিক্ষা দিয়াছিলেন-_ত্তাহীর রচিত কতকগুলি 

প্রবন্ধ, যেগুলি “শবতত্্” শীর্ষক ছোট একখানি গ্রন্থে সংকলিত হইয়! আছে 
সেগুলি, এখনও বাঙ্গাল! ভাবাতত্বের আলোচনার পক্ষে মূল্যবান লাধনম্বরূপ 
বিস্তমান। আচার্য রামেক্রনুন্দরের “শব্বকথা”র কতকগুলি আলোচন! সন্বন্ধেও 
সে কথ! বলা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্ভাষার ইতিবৃত্ত” ভাবাতত্ব 
সমন্ধে একটি 'শান্ত্রসঙ্গত' পুস্তক । এই অবস্থায় বিচারবুদ্ধি এবং সতাকার 

ঘিজ্ঞাসার অধিকারী হইয়া যদি কেহ ভাবাতত্ব্বের চর্চ! করেন এবং সে বিষন়্ে 
যুক্তি-বুক্ত কথ! লেখেন তত্র! তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসম্পদের পরিবর্ধন 
সহায়তা করেন। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য রচিত এই বইখানি কতকগুলি 
প্রবন্ধের সংগ্রহ । এগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচিত 
হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়বন্ত ধরিয়াই সমগ্র গ্রন্থখানির নামকরণ 
কর! হইয়াছে। ইংরেজী 561127605 শবের সংস্কৃত ও বাঙ্গাল 
প্রতিশব হিসাবে বাগর্থবিজ্ঞান শবটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে__ইহার 
গঠনে কালিদাসের প্রযুক্ত বাগর্থ এই হুদার লমস্ত পদটির অতি হুষঠ প্রয়োগ 
হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বাগর্থবিজ্ঞানের মৃলহুত্রগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষেও 
বোধগম্য করিয়া এবং উপযোগী বাঙ্গাল! উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিয়া লিখিত 
ছইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে নীরস বিষয়ের বেশ সরস আলোচনা হইয়াছে। 
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“চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান প্রস্তাবে এই বানান বিষয়ে বাঙ্গাল! ভাষায় 
যে ভীষণ অরাজকতা চলিতেছে সেদিকে সংখ্যা গণন| করিয়া অকাট্য যুক্তি- 

শলাকা ছারা তিনি আমাদের চক্ষু উদ্মীলিত করিয়াছেন । ভাবিয়া স্তস্ভিত 

হইতে হয় যে আমাদের এই বঙ্গতাবা, «মোদের গরব-মোদের আশা” 
ইছার প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কি গভীর! এখানে যে যাহা খুশী তাহা করিতে 
পারে। পক'রছে” এবং “চ'লল* এই দুই শকের যথাক্রমে চবিবশটি চব্বিশটি 
করিয়! বানান বাঙ্গালায় প্রচলিত। এই সব হিসাব করিতেও যথেষ্ট 

পরিশ্রমের আবশ্াক হইয়াছে । ইছার সমাধান বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দ্বারা করি 
করি করিয়াও কর! হইল না। এবং কবে যে হইবে তাহাও জানিনা । 

অন্ত প্রবন্ধ গুলি এইরূপ নান! আবন্তাক তথ্যের খনি এবং গ্রত্যেকটি যথেষ্ট 

পরিমাণে চিন্তার খোরাক জোগাইতে সমর্থ। মোটের উপর বৈচিঞ্জ্ে 
অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে এবং যৌক্তিকতায় এট বইখানি বাঙ্গাল৷ তাষায় 
একটি নূতন ধরণের জিনিষ হুইয়াছে। এই বই পাঠ করিয়া লকলেই উপকৃত 
হইবেন এবং আনন্দলাভ করিবেন । এবং আশা করি নুধী-সমাজে ইহার 

যথোচিত সমাদর হইবে । 

দোলপৃণিম। 
১৩৫৬/২০০% প্রীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাক়্ 

৪ মার্চ ১৯৫৩ 



গ্রন্থকারের'নিবেদন 

বাগর্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সংকলিত প্রবন্ধগুলির বিবয়বস্তর মধ্যে মিল আছে--আটটি প্রবদ্ধই মোটামুটি 
ভাষাতত্ববিষযয়ক। “মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাবার উচ্চারণগ্রণালী' শীর্ষক 

প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার রচনাকাল ১৩৩৬, এবং ইছু। প্রকাশিত 
হয় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরের মাধবী পত্রিকায় । গ্রিম্নাস'ন 
সাহেব [410201500 90156 ০01 10019” গ্রন্থে ষে উপভাবাকে দক্ষিণ- 

পশ্চিম! বাঙ্গাল! বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন এই প্রবন্ধের আলোচ্য ভাষা 

সেই দক্ষিণ-পশ্চিম! বাঙ্গালা । “চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান, প্রবন্ধটি 

রচিত হয় ১৩৪* সালে কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৬৪৩ লালের বৈশাখ 

সংখা! 'তারতবর্ষ* পঞ্জিকায়। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ মালে যখন কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্তালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন, তখন 

বমান লেখককে বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে তাহার গবেষণাসহায়করূপে নিযুক্ত 

করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে বাঙ্গাল! বানানের সংস্কারে মনোযোগী হন 

এবং এ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংকলনের তার ব্তমান লেখকের হস্তে অর্গণ 

করেন, গলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান তাছারই ফল। কলিকাতা! 

বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক বাঙ্গালা বানান সংস্কারের যে উদ্যোগ হয়, এ প্রবন্ধ তাহার 

পুর্বেই রচিত এবং বিশববিদ্ভালয়ের হস্তে অপিত হয়। 'লর্তারতীয় লিপি” 
শীধক প্রবন্ধটি অধিক পুরাতন না হইলেও রচনাকালে ইহার যতথানি মূল 

ছিল আহ্ব সম্ভবতঃ ততখানি নাই, কারণ আল ভারতের সাধারণ ভাষা ও 
সাধারণ লিপি নির্ধারিত হুইয় গিয়াছে । তথাপি লিপি সম্পর্কে একদিন যে 

বিতগ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল এ প্রবন্ধে তাহার আলোচন! থাকায় আগামীকালের 
পাঠকের নিকট ইহা কিছুটা এঁতিহালিক মূল্য বহুন করিবে, এমন আশা 
করা যায়। 

“বাগর্থবিষ্তান' প্রবন্ধের একটি উক্তির সমালোচন! প্রসঙ্গে রবীন্জনাথ 

'শবতত্বের একটি তর্ক শীর্ষক এক প্রবন্ধ (প্রবালী, শ্রাবণ, ১১৪৩) 



কচ 

লিখিয়! আমাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন আজ সে কথা কৃতজ্ঞজন্থরে 
স্মরণ করি। 

আটটি প্রবন্ধের সাতটিই সাধুভাষায় লেখা, কেবল একটির ভাষা চলিত, 
উদ যেমন আছে তেমনই রাখিলাম বদলাইয়। সাধু করিলাম না। 

মদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া 
দিয়া এই গ্রস্থক্ষে যে মর্ধাদ! দান করিয়াছেন সেম্গ্ক নিজেকে চরিতার্থ বোধ 
করিতেছি। ইতি-_ 

দোলপুনিম, ১৩৫৬ বিনীত 
কলিকাতা ] ্স্থকার 



সূচীপত্র 
রী 

বিষয় পৃষ্টা 

বাগর্থবিজ্ঞানা  **, ভারতবর্ষ, আধাঢ-শ্রাবণ। ১৩৪৩ ১ 
চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৪৩ ৪১ 
বাঙ্গালার বর্ণ ও ধ্বনি প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ শু 
বাঙ্গাল! ভাষায় তৎসম শক শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৫২ গত 
মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার 

£_ উচ্চারণপ্রণালী মাধবী, বৈশাখ, ১৩৩৭ ৮৭ 
নাযরহস্ত প্রবাসী, ফান্তন, ১৩৪৪ ,*, ৯৩ 
সর্বভারতীয় লিপি আনন্দবাজার, বাধিক সংখ্যা, ১৩৫৪ ১৪৫ 
শবগত ম্পর্শদোষ প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪১ ১১৭ 
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বাগর্থবিজ্ঞান 
বাক্য ও অর্থের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জানিয়াই মহাকবি একদিন পার্বতী 

মহেষ্বরকে বাগর্থের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্যবহারিক অগতে 
দেখিতে পাওয়া যায়, শব ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাছ! সর্বদা স্থির 

নছে। বাঁক্য অনেক সময় অর্থকে অতিক্রম করে, অর্থও সব সময় বাক্যের 
বন্ধন মানিয়। চলে না। 

পশ্চিমের শাবিকগণ বাগর্থ-সম্বন্ধের তন্কুরতা দেখিয়া এ বিষয়ে চর্চা 
করিতেছেন। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কাজ হইতেছে। কিন্ত বিষয়ের 
ব্যাপকতা ও গুরুত্থের অঙ্গপাতে কাজের পরিমাণ অন্প। 

ইংরাজিতে বিষয়টির নাম দেওয়া হইয়াছে 96:91805 বা 
চ২1767190010£5 1 এই ছুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটিই অধিকতন্ প্রচলিত । 
্ীক্ ভাষায় 7508 শকের অর্থ প্উক্ত" অর্থাৎ প্যাহা বল! হইয়াছে” এবং 
8501210 শবের অর্থ “হচিত করা”। এ দেশের শাখিকগণ এই বিজ্ঞানটিকে 

“শবার্থতত্ব্” এই বাঙ্গাল! নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। “অর্থ-তত্ব 
শবটির দ্বারাই তো! সহজে কাজ চলিতে পারে । তবে “শঙ্ার্থ” শব্ষের ব্যবহার 

হয় কেল? কারণ, প্অর্থতন্তবেরে অগ্ভ অর্থও হইতে পারে এমন আশিক্ক 
আছে। 7209:085105 সম্পর্কে “অর্থ” শবের বহুল প্রচলন আছে ।৯ এই 

কারণে “শদ্ধ” কথাটিকে অনেকেই বাদ দিতে চান না। 
কিন্ত “শব্ধ” কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। প্রথমতঃ 

“শব” কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমর! যে অর্থে উহ! ব্যবহার 

করিতে চাই তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা উহার 

৯, যেন, অর্থনীতি, অর্থশান্ত্। 
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আছে। ঠিক যে কারণে "অর্থ শবের ব্যবহারে আপত্তি তোল! চলে 
নেই কারশেই “শব” কথাটির ব্যবহারেও আপতি উঠান যায়। কিন্তু ইহাই 
প্রধান আপতি নয়। প্রধান আপতি এই যে পশৰ্* কথাটির সবল অর্থ ধ্বনি। 

আমরা শ্বুকে 89৩80 অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। অবশ্ সে অর্থও উহার 
যথেষ্ট প্রশ্থোগ আাছে এ কথা অন্বীকার করিতেছি না। অধিকতর উপযোগী 
শন্ষ না পাঁইলে ইহাকেই লাননে গ্রহণ করিতাম । 

আমাদের প্রস্তাব 5608005-এর বাঙ্গাল! সংজ্ঞা “বাগর্থবিজ্ঞান* 
দেওয়। হউক। 95209:0605-এর অর্থ (75 50151506 06 276810110 । 

প্রস্তাবিত পরিভাষায় এই অর্থ কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে দেখা যাউফ । 
পরিভাষান্নপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে সকল শব্দের উপযোগিতা সমান 

নয়। বহুলব্যবহৃত শব্ষ অপেক্ষা অনতিগ্রচলিত শব্ষ পরিভাধার ক্ষেব্ত&্ে 

অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় । বস্ততঃ পরিভাষ! একটি চিহ্কমান্র । 
এই চিহ্ম যতদূর স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র হয় ততই ভাল। সে হিসাবে প্বাগর্থ” 

শবটির উপযোগিতা! “শবধার্থ” অপেক্ষা অধিক। পশবার্থণ শবের বহুল 
প্রচলন আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবেও “শব্ব” এবং প্অর্থ*-এর ব্যবহার ভাষায় 

কিছু অল্প নয়। কিন্তু “বাগর্থ”* শঙ্কের ব্যবহার অতি অর্থই । অবধিকন্ত 
“বাক্” বলিয়া কোনো শব্ধ বাঙ্গালায় পৃথক্ ভাবে ব্যবহৃতই হয় না। 

পৃথকৃভাবে ব্যবহার না থাকিলেও সমাসবদ্ধ পদে বাক্ শবের প্রয়োগ দেখা 

যায়। “বাগ্বাদিনী” “বাগ্দেবী” আমাদের আরাধ্য দেবতা। হ্তরাং 

বাকৃশক একেবারে অপরিচিত লয় । 

বাক শবটি আমাদের অভিপ্পেত অর্থ চুন্দররূপে প্রকাশিত করিতে 
পারে। সংস্কৃত ভাষায় এ অর্থেই বাক শবের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে ।২ 

পরিভাষ! একটি সংজ্ঞা মাত্র | নিরুক্তি ব্যতীত কোনো সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয় । 
[২1)615910108%-ই বলি আর 96179:1005-ই বলি, ব্যাখ্যা লা দিলে কোনো 

নামই অভিপ্রেত ভাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না । তবে যে সংজ্ঞা 
বক্তার অল্পতম আঁয়ামে অভিপ্রেত ভাবের অধিকতম অংশ প্রকাশ করিবার, 

২, বাগর্থাবিবদস্পৃ্ৌ বাগর্থপ্রতিপতরয়ে। 

: জগত; পিতরৌ বন্দে পার্ধভীপরমেগ্থরৌ | -রঘুবংশম 
বথা স্ত্রীণং তথা বাচাং সাধুত্ে ছুর্জনো জন: | --উত্তররামচকিতন্ 
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ক্ষত! রাখে পরিভাধ! হিসাবে তাছারই যোগ্যত! সফলের অপেক্ষ। বেনী 
সম্ভবতঃ এই কারণেই 98218005 কথাটি 716779601025 অপেক্ষা বেশী 
গ্রচলিত হইয়াছে । প্বাগর্থ” একো মধ্যে 1116759 ও 05910 এই 

টি শবের অর্থই অংশাঅংশি ভাবে বজায় আছে। শ্ুতরাং এই সুইটি 
পরিতাষার যে কোনোটি অপেক্ষা বাঙ্গালা পরিভাষাটি অধিকতর অর্থ বহন 
করিবে। সে কারণেও প্রস্তাবিত শন্টি গ্রহণীয়। 

শ্রুতিমাধূর্য পরিভাবার অন্যতম গুণ হওয়া আবস্তক। যে সংস্ঞা! ছুরুচ্চার্য 
এবং শ্রুতিকটু তাহা সহজে চলে না। “্শব্দার্থতত্ব” অপেক্ষা প্বাগর্থবিজ্ঞান” 
শুনিতে বোধ হয় ভালই লাগিবে। “তত্ত্বের পরিবে “বিজ্ঞান” শবটি 
প্রয়োগ করিলে অন্প্রাসের দ্বারা সংজ্ঞাটিকে স্শ্রাব্য করিয়। তুলিবে। 

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, পবাগর্থ” শবটিকে কালিদাস যে অর্থে ব্যবহার 
করিরাছেন আমর! প্রায় সেই অর্থেই ইহার প্রয়োগ করিতেছি । “শবাথ” 
দ্বারা সে কাজ সুষ্ঠুতররূপে নির্বাহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কালিদাস 
প্বাগর্থ” শব্দটি নির্বাচন করিতেন না। একটি মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে 
মহাকবি যে শব বসাইয়াছেন তাহা যতদুর সম্ভব ছিত্ত্রহীন এবং সমালোচনার 
অতীত কর! যায় সে বিষয়ে চেষ্টার ভ্রুটি নিশ্চয় করেন নাই। তবত্ৃতির 
স্তায় পণ্ডিতও তাহারই অস্থবর্তন করিয়াছেন। 

এখন এই সংজ্ঞাটির যোগ্যতা কতদূর পণ্ডিতের! তাহার বিচার করিবেন। 

অর্থের পরিবর্তনশীলতা 

কোনো ভাষার কোনো! শব চিরকাল একই অর্থ বহন করে না। নানা 

কারণে শব্দের অর্থ পরিবতিত হইতে থাকে । ভাষার মূল স্বত্র জানিলে 
এই পরিবর্তনের ধারাটির সন্ধান পাওয়া যাঁয়। ৩ 

ভাষার সহিত মানবমনের সম্বন্ধ অত্যত্ত ঘনিষ্ঠ । তাঁষা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের 

জন্ত মনোবিজ্ঞানের সাহাযা এই কারণেই একান্ত আবশ্তক। কোনে জাতির 

সাহিত্য ও ভাষার মধ্য দিয়া তাহায় ইতিহাস উদ্ধীর করা যেমন অনেকটা! 
সম্ভব হয় তেমনি তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় জান! থাকিলে সেই 

ত, ত্মেততকুমার সরকার লিখিত 10511501021 1ম 0৫ [42080788500 

005 857088]1 55)9705 লীর্ষক প্রবন্ধটি এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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তির ভাষ! অধ্যয়নও সহজ হয়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বক্তব্যটি পরি 

করিতে চেক্লী করি ক 

খাগৃবেছে “অনুর” শবাটি প্রাণদ অর্থে ব্যবন্ৃত হইতে দেখা যায়। ইজ 

বরুণ, অজি, সবিতৃ,. রুত্র প্রভৃতি দেবতা অনুর বিশেষণে সম্মানিত 

হইয়াছেন । কখনও কখনও  দেবতাগণ অর্থে বহুবচনে অনুর শব্দের 

ব্যবহার দ্রেখ যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থলে ভাল অর্থে অন্দর 

শব প্রযুক্ত হুইয়াছে। অধুনা-গ্রচলিত অর্থেও অন্দর শব খগৃবেদে ব্যবহৃত 

হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা ছই এক স্থলে মান্র। কিন্তু খগৃবেদের দশম 

মগ্ডলে এবং অথর্ববেদে বর্তমান অর্থে অস্থর শবোর বল প্রশ্নোগ দেখা 

যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেব এবং অন্গুরের মধ্যে ন্ঘ বণিত হইয়াছে। এখানেও 

'অন্থর পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। 

পৌরাণিক যুগে অন্থুর শব্ধ পুরাতন অর্থ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া 

আধুনিক অর্থ (দানব বা রাক্ষস) গ্রহণ করিয়াছে দেখিতে পাই। ইহার 

ফলে একটি নৃতন শব জন্মলাভ করিল। এই নুতন শব্দটি হইতেছে "ুর”। 

অন্দর এবং দেবের মধ্যে নিয়ত যে যুদ্ধ হইতে লাগিল তাছার ফলে অন্যের 

অর্থ হুইল দেবেতর ৷ অন্দর শব্দের প্রথম বর্ণ “অ" থাকায় এই অর্থ আরও 

ঘুচ হইল । এই “অ* কে নঞ্জসুড়ূত ধরির। “ন হ্থুরঃ বাক্যে অন্র শবের 

সমাস নিশন্ন হইয়াছে এই অন্ুযানে “নুর” শবকে বিচ্ছিন্ন করা হইল। এইয়পে 

বিচ্ছির্ হইয়া দুর শষ দেব অর্থে ব্যবন্ৃত হুইতে লাগিল। “অন (যাহার 

অর্থ প্রাণ) হইতে যে অন্গর শব্দের উৎপত্তি তাহ! লোকের মন হইতে 

একরপ মুছিয়! গেল। | 

প্রাচীন জরথুশ ত্রীয় ধর্মের সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে তীহাদের পক্ষে 

অন্দর শব্ষের অর্থান্তরলাতের কারণ উপলব্ধি কর! বিশেষ কঠিন 

হইবে ন]। পারস্তের মজ্দা-উপাসক এবং ভারতের বৈদিক আর্ধগণের মধ্যে 

যে যোগ ছিল তাহার প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বায়। বেদ এবং 

অবেস্তার ভাষা এবং বিষয়বস্ত্রর মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এই মিলই উতর 

জাতির মধ্যে সংযোগের নিদর্শন ৷ মজ্দ1-উপাসকগণের প্রধান দেবতা! বহর 

মজর) বা অহ্র। অবস্তা "অহর” এবং সংস্কত “অন্মুর” অভিন্ন । সেই” জন্তই 

ধগৃবেদের প্রাচীনতর অংশে “অনুর” দেবতা অর্থেই ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
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পরবর্তী কালে উভয় জাতির মধ্যে একট! বিরোধ উপস্থিত হইল । সেই 
বিরোধ ক্রমশঃ ত্বপা এবং বিছেবে পর্যবসিত হইল। তাহার ফলেই ভারতীয় 
আর্ধগণ পারসীক আর্ধদের দেবতাকে নিজেদের ধর্যশাক্ত্রে ক্রমশঃ দেবতা 
বলিয়া অশ্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইবূপে নঞ্জর্থক অন্থব 

(দেবতা নয় ) ক্রমশঃ সদর্থক রাক্ষসে পরিণত হুইল ।৪ 
. *অন্থুর” শব্দের অর্থ হইল রাক্ষল। আবার অন্যদিকে পারসীকগণ হিন্দ 

“দেব” (খঅবেস্তা দএব)-কে তাহাদের ধর্মশান্ত্রে দানব অর্থ দিয়া প্রতিশোধ 

লইল। অবেস্তায় দেব শব্ধের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। 
উল্লিখিত উদাহরণ ছুইটির দ্বারা স্পষ্টই বুঝ! যায় যে শবের অর্থ স্থান কাল 

পাত্রাদি অনুসারে পরিবতন লাভ করে। 

পরিবর্তনশীলতা অনিয়ত 

যে কারণে এক শৰের অর্থ পরিবতিত হুইল ঠিক সেই কারণেই যে সকল 
শবের অর্থ পরিবতিত হইবে এমন কোনে মানে নাই। পারসীক “অন্থর” শব 
বেদে প্রথমে তাল এবং পরে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হ্ইয়াছে বলিয়াই যে বৈদিক 

পদেষ* শবাও অবেস্তায় প্রথমে ভাল এবং পরে বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হইবে 
এমন নয়। বন্ততঃ তাহা হয়ও নাই। অবেস্তার “দেব” শব পূর্বাপর কেবল 
“দৈত্য” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । দেবতা অর্থে কোথাও ইহার প্রয়োগ দেখ! 
যায় না। “হস্ত” শব হাতীর স্'ড় অর্থে গ্রচলিত হুইয়াছে, সুতরাং ”শ৩” শব 
মানুষের হাত অর্থে কেন ব্যবহৃত হইবে না বলিয়া তর্ক করিলে চলিবে ন!। 
মাষের মন যকতর নয় এবং তাহার কাজ-কর্মও যন্ত্রে মত ুনির্দিষ্ট নিয়মে 
চলে না। ভাধাবিজ্ঞান নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ভাষা তৈয়ার করে না, 
ভাষান গ্রতিপথ অন্কুসরণ করিয়া! কোন নিয়মে তাহার কাজ চলিতেছে তাহাই 
অন্গসন্ধান করে নাত্র। 

8, এই সম্পর্কে পবিষবা" শব্দের উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৈয়াকরণরা! 
বিধব! শব্কে নঞ্্থক কল্পন1 করিয়! প্ধৰ” এই নূতন শঙটি সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহার কলে 
“নব” শবের উৎপত্তি হইল। রবীন্রপাথ বহু্ামিকত1 অর্থে বৈধ)” শকের প্রয়োগ 

করিমাংছন। কার্যত: শবাট লঞ্খক নয়। ইহার মূল এবং ইংরাজী ৮/00দ সবের মূল 
অভির । পুরান ইংরাজী 105্য৩) ভাঁচ, %/609/৩, জার্মানি 910৩, লাটিন ৮1283 

এবং শরীক ০1৩০৩ প্রতৃতি শব হইতেও সে পক্সিচর় পাওয়া বায়। 



৬ বাগর্ধ 

ফারণী “খুন” শের অর্থ রক্ত কিন্তু বাঙ্গালা পুন” শখ হত্যা অর্থেই 
প্রযুক্ত হয়। তথাকথিত মাজ্রাসা-বাজালার প্রচারক এবং গজল গানের 
রচয়িতার! প্ধুন” শবকে রক্ত. অর্থে যতই ব্যবহার করুন না কেল অনুর . 
ভবিষ্যতে সাঁধু বাঙ্গালায় & অর্থে ইহার ব্যবহার হইবে বলিয়! মনে হয় না 

'অন্্তঃ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। কেন হুইল না বঙগিয়া কেহ যদি আক্ষেপ 
করেন তো! সৈ আক্ষেপ নিশ্ষল। 

কোনো শবের অর্থ কেন এরূপ হইল তাহা বলিয়! দেওয়াই শববিজ্ঞানের 
কাজ। কোনো বিশেষ শব্দের আকৃতি বা অর্থ যদি ক্বাভাবিক অবস্থার 
প্রতিকূল হয় শব্গতাত্বিকগণ হয়তো! তাহার কারণও প্রদর্শন করিতে পারেন । 
রিস্ত ঠিক অগ্ুরূপ অবস্থায় অনুরূপ শবের আকৃতি ও প্রক্কৃতি পরিবতিত হইবে 
কিনা একথা তাহার] ্বুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না । কোনো তাষাই 
সম্পূর্ণ বাধাধর। নিয়মে কাজ করে না) করিলে ব্যাকরণে নিপাতন বা আর্য 

প্রয়োগ বলিয়া কিছু থাকিত না। 

বাগর্থ ও চিস্তাধারা 

জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি ও চিন্তাধারার সহিত ভাষার যোগ 

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । প্পন্কজ" শব্টি প্রথমে পঙ্ক হইতে জাত এই অর্থে 

বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ড হয়। পরে তাহ পুষ্পবিশেষের 

বিশেষণরূপেই বহুলভাবে প্রযুক্ত হুইতে থাকে। ক্রমশঃ পুষ্পটি উহ 
হইয়া যায় কেবল বিশেষণই তাহার কাজ চালাইয়! লয়। এইভাবে 
“পন্ধজ” পদ্ম অর্থে চলিত হইয়া গেল। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের রস- 
রচনায়, নাট্যকারের নাটকে শামুক বা গুগ্লি অপেক্ষ! পদ্মেরই আদর এবং 
প্রয়োগ অধিক, কান্দেই উহার! পদ্চজাত হইলেও পঙ্জ হইল না । 

আন্নাকালী,৫ চায়না৬ (চাই না), ক্ষান্তমণি* প্রভৃতি শষ নামরূপে 

ব্যব্ত হইবার মূলে যে কারণটি নিহিত আছে ব্গবাসিমাত্রই তাহা দ্বানেন। 
সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া এই শব্গুলির উপর কি রকম প্রতিফলিত 

ধ. ব্সান্লাকালী। আন +না+কালী। হেন! কালী, আর ( বন্কা দিও) ন1। 

৬, চায়না । চাই +ল17 *1২0:-52116607 1 

৭. ক্ষান্মণি। ক্ষান্ত (বিরত হও অর্থাৎ বন্যাজগ্প তোমার আগথনের সহিতই বে 
গেষ হয়), মণি গাঘরে। 
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হইয়াছে তাহা হুঙগররূপে দেখা ায়। রা হরস্ার শষ 
হওয়ার মত ছ£খ ব্বার কিছু ছিল না। কুল গিয়াছে কিন্ত কৌলীন্ত এখনও 
যায় নাই। তাই এখনও আমর! নবঙ্জাত ছুহিতাকে : ০৪৮০৪ স্বাগত 
সম্ভাষণ করি। ১৮৪ 

আবার কেনারাম৮, ফেলারাম৯, তিনকড়ি১০, ভারা গ্রভৃতি শব 
এবং উহাদের অর্থ পর্যালোচনা! করিলে সমাজের আর একট] দিক প্রতিফলিত 

হয়। বন্ধ্যা বা মৃতবৎস! নারীর নিকটে পুত্রের জন্ম ও দীর্ঘজীবন ষে কিন্পপ 
কামনীয় এই শবগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। যাহার' কোলে সন্তান 
শাই বা যাহার সন্তান বীচে না, একটি কম্থা আঁসিলেও সে অনাঁদর করিতে 
ভরসা পায় না। সেই জগ্ত কন্তার নামও থাকমণি১১ দেওয়া হয়। এইসব 
নামের মধ্যে একটি অন্ধসংস্কারের ইতিহাসও প্রচ্ছর রহিল্লাছে। কা 

মেথর1১৩, গুয়ে১৪ প্রভৃতি নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

৮. কেনারাম। মৃতবসা রমণীর বিশ্বাম তাহাই পাপের ফলে সন্ভান বাচে না । 

তিনি যদি স্বীয় সন্তানের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেন তাহ! হইলে বিধাত1 মাতার পাগে 

সন্তানকে আর কাড়িফ্কা লইবেন না। সেইজনা পুজ্ের জন্মকালে ধাত্রীর নিকটে দাতা 

নযজাত সগ্ভানকে দান করিয়। দ্লিতেন। পরে কিছু অর্থদিয়! ধাতীর নিকট হইতে ভাহাক্ষে 

ক্রয় করিয়া লইতেন। ইহাতে প্রশ্থৃতি ও সন্তানের মধো যে মাতাপুত্র সন্বন্ধ ছিল তাহা! 

ছিম্ন করিয়া দেওয়। হইল এবং আল্মজ পুত্রকে জননী পুন্ররার পালিত পুত্ররূপে গ্রহ 

করিলেন । কেনারাষের অর্থ--ষে সন্তানকে ত্রর কর! হুইয়াছে। 'কেনারাম' নাম দেখিয়া 

বিধাতা বুধিবেন, এ সন্তান এ রমণীর নিজের পুত্র লছে। সুতরাং তাহাকে তিনি ত্যাগ 

করিবেন। নামের মধ্য দিয় বিধাতাকে কাকি দেওয়ার কি চমৎকার চেষ্ট! ! 

৯, ফেলানাম। ছূর্ভাগিনী রমণীর ধারণ! মূল্যবান্ বন্তর উপরই ভগবানের দৃষ্টি পড়ে। 
ষযাহাকে অধিক ভালবাদি ভগবান্ তাকাকেই অকালে ছিনাইয়! লন। এইজন্ সন্তানকে 
তুচ্ছার্থক নাম দেওয়ার সীতি। ফেলারাম শের অর্থ ধাহাকে ফেলির! দেওয়! হইয়াছে 

১*, ভিনকড়ি। তিন কড়। মুল্য দি বাহাকে ধাত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করা 
হইয়াছে। এককড়ি। এররূপ। 

১১. থাকমপি। মায়ের ধারণা তাহারই আদরের অভাধে সম্ভাদ খাকে না। তাই 
ভাহাক্কে আদর করিয়। নাম দেওয়। হইল 'থাক' অর্থাৎ আর যাইও ন1। 

১২, কাঙালী। অর্থ ভিখারী, হুঃখী। 

৯৩, যেখরা। অর্থ যেখন্স, বাড়,দার। 

১৪. গুয়ে। ৩+ ইয়া. ওইয়া, গুয়ে। 

উপরিউক্ত তিনটির অর্থ ৮ এর অনুরূপ । 



৮. বাগর্থ 
বিদেশ যাতাকালে আমর! বখন গুরুজনদের প্রণীম করনা মান! কি 

তখন তাহার! “এস” খলিয়া বিদ্বায় দেন। এই “এস শব্ধ যাও অর্থে খ্যবহাত 

হয়| প্রাচীন বাঙ্গালা “মেলানি” শব্ষটিও উরপ। এগুলিও সান্ানছিক 
টিনার নারগিস রি 

ষথাকাল 

দির ননদ অর্থে ব্যবহৃত হুইবার মূলে ঘষে সকল 
কারণ ক্রিক করে সময় তাহাদের অন্ভতম | আমর! বন্ধুণবিচ্ছেদকে 
চিরকালই অণ্ডভ মনে করি। তাহার কারণও হ্থুম্পষ্ট। প্রাচীন কালে যান- 
বাহুনাদির ক্অন্দুবিধ! এবং দস্থ্যতক্ষরের ভয়বশতঃ লোকে একবার বিদেশ 

যাত্রা করিলে আত্মীয়ত্ঘজন তাহার প্রত্যাগমনের আশা একরপ ছাড়িয়া 
দিতেন । কিন্তু ছাড়িয়! দিব বলিলেই তো ম! পুত্রের আশা! স্ত্রী স্বামীর আশা 
আপনাপন হৃদয় হইতে একেবারে নিম করিয়া দিতে পারেন না। পাইব 
না-এই আশঙ্কা হয় বলিয়াই পাইবার কামনা আরও বাড়িয়। যায়। 
এইরূপ যখন মনের অবস্থা তখন দেখা গেল লোকে শ্রিক্নজনের 
বিদায়কালে বারংবার ফিরিয়! আলিবার ভগ্ক অনুরোধ করিতেছে। 
সেই ফিরিয়া আসিবার জগ্ভ যে অঙ্গুরোধ তাহারই বাড়াবাড়িতে 
যাইবার অঙ্কুমতি চাঁপা পড়িয়া গেল। লোকে দেখিল যাইবার কথা তো 
ফেছ উচ্চারণ করে না। যেখানে “যাও” বলিবার কথা, সেখানে “এস” 
বলাটাই রীতি হইয়া গেল। এই রীতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া! না 
আসিলে আজিকার দিনে হয়তো জন্মলাভ করিত ন]। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, নূতন শ্ধ বা পুরাতন শবের নূতন অর্থ উৎপত্তির মূলে উপযুক্ত কালের 
অনেকখানি কতৃত্ব আছে। 

বাগর্থ ও ব্যাকরণ 

পূর্বেই বলিয়াছি জীবন্ত ভাবা লর্ধথা এবং লর্বদ] ব্যাকরণ খানিয়া 
চলে না। যে ভাবা অন্ধের মত ব্যাকরণকে সর্বথা অনুসরণ করিয়! চলে, 

সে ভাষার মৃত্যু অবস্থস্ভাবী। সংস্কতই তাহার প্রনাণ।. অথচ প্রাকৃত 
ভাষা যুগে যুগে পরিবতিত হুইয়! আছ পর্যন্ত সজীবতা! রক্ষা করিয়া: 
চগিতেছে। 
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গ্রতিষ্ঠাবান লেখকগণ ব্যাকরণের অননুমোদিত পৃদও ভাষায় ব্যবহার 

করেন। তথাকখিত অস্তন্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিত হইয়া! বায়? 
বাঙ্গালায় মাইকেল মধুস্দন দত্ত বরুপ-পরথী অর্থে “বারুণী" ব্যবহার করিয়াছেন। 
রবীজনাথ গাহিব অর্থে গাইব ব্যবহার না করিয়া কোনো কোনো স্থলে 
"্লাব”১৫ লিখিয়াছেন। প্রীযুক্ত দিলীপ রায় গাইতে-র স্থলে পগেতে”১৬ 
লিখিয়াছেন। শরৎচন্র লইয়াছি স্থলে “নিয়াছি”১৭ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
উষ্লিখিত পদগুলি অধুনা-গ্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মাুসারে অচল হইলেও, 
পরবর্তীকালে যে ব্যাকরণ রচিত হইবে তাহাতে শ্তদ্ধ বলিয়া পরিগণিত 
হইবে । এই কারণেই কবি বলিয়াছেন : 

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ভতে । 

খবীপাং পুনরাগ্ঠানাং বাচমর্থোহস্থধাবতি ॥ 

অর্থ - পরিবর্তন 

মনের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় তাহ! জানিলে অর্থ 

পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রণালীর অস্থসরণ কর! সহজ হুইবে'। সেই জগ্যই এ 

সম্বন্ধে কিছু আলোচন! করা হইল। আমর! দেখিলাম দেশ কাল পান্র এবং 

পারিপাখিক অগ্ভান্ভ অবস্থা মনের উপর যেক্সপ প্রভাব বিস্তার করে, 

১৫, শগাব। ভবিধ্যৎকালে উত্তম পুরুষে গাহ, ধাতুর সাধু ভাষায় রূপ হইবে 'গাহিব? 

চলিত ভাবায় রূপ হইবে 'গাইব। মূল ধাড়ুর হ চিত ভাবায় লোপ পাইয়! বায়, কিন্ত 

উখাকে। এর্প নাহ.হইতে 'নাইব+-_সহ. হইতে “দইব” ইত্যাদি | কিন্তু মূল খাতুতে হ না 

ধাকিলে অগ্তরপ হুইবে। যেষন, পা ধাতু হইতে 'পাঁব', বা ধাতু হইতে 'যাব' ইত্যাদি। 

যাব, 'পাঁধ, প্রভৃতি পদের দাদৃগ্চে "পাব? 'নাধ এইকপ লিখিলে চলিত ব্যাকরণের বিচারে 

তূল বলিয়! গণ্য হইবে। 

১৬. গেতে। বাঁকরণ জঙ্গুসারে 'গাইতে? হওয়া! উচিত। 

২৭, জাওয়া ধাতু দাধুভাবার ধাতু, ইহার চলিত রূপ নি। -ইন্বাছি সাধুভাবার বিভক্তি” 

উহা চলিত রূপ "এছি। হুতরাং সাধু ল+ইয়াছিস্লইয়াছি এবং চলিত ভাবায় 

নি+ এছি-নিয়েছি। নিয়াছি শব্দে চলিত খাতুর সহিত সাধু ধিভজি যোগ কয়া! হইয়াছে 

উহা ব্যাকরণসপ্মত প্রয়োগ নছে। আবার কেহ বদি দাধূভাধার ধাতুর সহিত চলিত 
ভাষার বিভক্তি যোগ করিয়া 'লয়েছি' লিখেন, তাহাও গন্ভ-ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ খলিয়া 

বিবেচিত হইবে ব1। 
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শনবার্ও সেভাবে পরিবতিত হইতে থাকে।. নিন জোট 
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সম্প্রসারণ 

যে শবে যখন উৎপত্তি হয় তখন তাহার একটি স্বতন্ত্র অর্থথাকে। সেই 

শঙ্ষটি তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি বস্তু বা ভাব প্রকাশ করিবার অন্ত নিয়োছিত 
হয়। কালক্রমে দেখা যায় সেই শব পুরাতিন অর্থের বন্ধন না মানিয়! লঙগে 
সঙ্গে আরও নূতন অর্থ অধিকার করিয়া, বসে। ইহাকেই অর্থ-সন্প্রসারণ 
বল! যায়। . 

কপাল বলিতে ললাট বুঝায়। এ অর্থে ই প্রথমে কপাল শবের ব্যবহার 

হইলেও পরে “অদৃষ্ট* এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছে । হিন্দুদের সংস্কার এই 
যে মাঙ্ছবের জীবনে যাহা! যাহ! 'ঘটিবে বিধাতাপুরুষ তাহা! জীবনের প্রারস্েই 
জলাটে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন । এই সংস্কারবশতই তাহারা! ললাটলিপি ব! 
কপালের লেখ! বলিতে অৃষ্টকেই বুঝিত। পরে লিপি বা লেখা উঠিয়। গেল । 
শুধু ললাট এবং কপাল অৃষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। “এঁঠে” 
সংস্কৃত আমুষ্ট হইতে আগত । আমৃষ্টের অর্থ খ্বাটা বা মাখা, তাহা হইতে 

নর্থ হইল তূক্তাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট। ক্রমশঃ ভোজনের পর অধৌত 
পাক্সাদিও “এঁঠোপ্র পর্যায়ে পড়িল। যেমন, এঁঠে। বাসন, এঁঠো 

হাত। বাঙ্গালা দেশে এঠো শব কেবল উচ্ছিষ্টার্ঘক নয়। ইহার 

'আর একটি অর্থ আছে যাহাকে সকড়ি বলা হয়। এখানেও 
এ'ঠো শষের অর্থে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা “পরণ্ড” শব অর্থ- 
পক্ধরীারণের আর একটি নিদর্শন। এই শব্দ সংস্কত পরম্থ (যাহার অর্থ 
'অগ্গামী কল্যের পর দিবস) হইতে আগত। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার অর্থ 
শুধু তবিষ্যদ্বাচী নয় অতীতবাচকও। আমরা পপর” বলিতে যেমন 
'আগামী কালের পরদিবস বুরি তেমনই গত কালের পূর্বদিবসও বুঝিনা থাঁকি। 
হিন্দী "পরসে! শকেও ঠিক বাঙ্জালার ভ্ভায় অর্থসন্প্রসারণ ঘটিক়্াছে। 
ওড়িয়াতেও পরণু শব্ষের অর্থ বাঙ্গালার অন্থরূপ। “বোতল” ও “গেলাস" 

'“আঁধারবাচক হইলেও সময়ে সময়ে আধের়কেও বুঝাইয়। থাকে। 
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নামবাচক খৰ বন্ত অর্থে ব্যবত হইলে অর্থের বিস্তার . হটে। ছেলের! 
ছুককাভাবে হধিক খায়। ব্যাটাতিমু্ দেশে উৎপন্ন বলিয়া ফলবিশেবের 

নাম বাভাবি। ডি, গুপ্ত ব্যক্তিবিশেষের নাম, তাহা! হইতে একটি প্রসিদ্ধ 
জরের ওঁধধ এ নাম পাইয়াছে। গঙ্গা নদীবিশেষের নাম, কিন্ত গঞ্ার 
অপত্রংশ গাজ বা গাঙ শব্ের অর্থও নদী। 

নঞ.-এর অর্থপরিবর্তন 

শুধু নঞ, শের অর্থ কত রকম পরিবর্তন গ্রহণ করে, তাহ। লক্ষ্য 

করিলেই শবদার্থ-সম্প্রসারণের ছুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়। যায়। নঞ্.-এর মূল অর্থ 
না। কিন্তু ক্রমশঃ এ শব অভাব, অল্পতা, অগ্যত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 

ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কখনও কখনও নঞ.এর স্বার্থে প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। জোরের সহিত 'না' বলায় হা হুচনা করে। ছুই নেতিবাচক 

বাক্য বা শব একত্র মিলিত হইলে সদর্থক হয়-ব্যাকরণের এই যে নিয়ম, 
ইহার মূলেও বোধ হয় উপরিউক্ত কারণ বর্তম[ন। 

শব্দের সহিত নঞর্থক উপসর্গ এবং প্রত্যয় প্রভৃতির যোগে নেতিবাচক 

শবেরই প্রথম সৃষ্টি হয় । আদি নাই যাহার দে “অনাদি” সীমা নাই যাহার সে 

“অলীম” তল নাই যাহার সে “অতল”, ভাব অর্থাৎ সঙ। নাই যাহার তাহার 
নাম “অভাব” | এইবপ জন নাই যেস্থানে তাছ। '"নির্জন” ব৷ “ভনহীন”, যাহ! 

কম্পিত হয় না তাহা “নিফস্প”। কড়ি নাই যাহার সে “নিকড়ে”, স্ব 

নাই যাহার সে “নিখিল্ে”। কিন্তু নঞ্-এর অর্থ চিরকাল ন| রছিল না) ধীরে 
ধীরে তাছার অর্থ পরিবতিত হইতে লাগিল | 

অল্পতা 

“ঘ্বভাব” শঙ্ষটির কথাই প্রথমে ধরা যাউক। ইহার মূল অর্থ “না থাকার 
ভাব”। যেমন, আলোর অভাব অন্ধকার। কিন্তু এই অর্থ বদলাইয়! অভাবের 
গৌণ আর্থ হুইল “অললতা”। যেমন অগ্নের অভাব, তিক্ষার অভাব, খাছের 
অভাব ইত্যাদি। আবার তাঙ্কা হইতে অভাব শব দারিজ্র্য অর্থেও প্রযুক্ত 
হইতে লাগিল। যেমন, অভারে স্বভাব লষ্ট। “অবুধি”, “ক্ৰগেয়ালী” 
“অবুঝ” প্রভৃতি শখের অ অল্লার্থে প্রযুক্ত । 



১২ বাগর্থ, 

অন্যত্ব, 

নঞ্চ, অর্থও ব্যবত হয়। “অসুখ” দিদি প্রি 
বুঝায় না। খের অভাব যদি বা বুঝায় তাহা গৌশতঃ। কিন্তু প্রধান ব্র্থ 
হয় “রোগ”! এই “দিত অর্থে যাহা সিত বা শ্বেতবর্থ নছে তাহাই 
বুঝাইবে এমন্ নয় । শব্দের অর্থ কৃষ্বর্ণ। যথা,- অসিতবরবী শ্তীমা । 
“অলৌকিক” ॥  “অ শবের অর্থ “ন্যায়? ।' 

বৈপরীত্য 

নঞর্থক শব্ধ ও প্রত্যয়াদি যে শবের লঙ্গে ঘুক্ত হুয় তাহাকে অনেক সময় 
বিপরীতার্থক করিয়া তুলে। যেমন, “অমিত” । যে মিজ্র নয় মে যে শক্ত 
হইবেই এমন কোনে! কথ! নাই তথাপি অমিত্র বলিলে কেবল শক্রুকেই 
বুঝায়। অন্থুর বলিলে কেবল স্ুরবিরোধী রাক্ষস বুঝায় । এখানে নঞ, 

বিপরীতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

অপ্রা শস্ভ্য 

কদর্থে নঞ, প্রয়োগের অনেক উদাহরণ বাঙ্গালায় আছে। "্অঘাট” 
বা! “আঘাট।” বলিলে খারাপ ঘাট বুঝায় । “আকাল” শব্ের অর্থও অ প্রশস্ত 

কাল। “অকাজ” শব কুকাজ অর্থে প্রযুক্ত হয়। "অমাস্থষ” "অসময়” “অপখ” 

প্রভৃতি শব্ের “অ”-ও নেতিবাচক নয়, মন্দবাচক। রবীজ্জ লাথের একটি ছত্র 

মলে পড়িতেছে ঃ | 

“অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে 

| অনময়ে অপথ দিয়ে যান।” 

আবার তারতচন্দ্রের একটি ছত্র উদ্ধৃত করি £ 
| “যত করে মুদলমান সকলি অক্কাজ |” 

"অবরাহ্গণ' বলিলে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বুঝায় । প্অকথ্য” শষোও নঞোর রুদর্গ 
না যায়। 
চা এ নিষেধার্থক 

“পের” বলিলে পের নয় এযপ যনে করিবার কারণ নাহি । জাবার 
 ্:গেয় রলিজেও সুরাপানের যে পরাধ তাহার গুরু, কবিযা! রায়। 
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এখানে সেইুকারশে “পের” শব নিষিদ্ধ গে এই ্  হণ কাযা), 
হানা সাদা বি নিসিনুগন রান 

স্বার্থ 
খান্ধ পরিবেধণের সময় আমরা বে “না না” বলি তাহার অস্কনিহিত 

অর্থ কিন্তু সব সময় “না নয়। সেইনজস্ত -ব্যাবম্পনের পূর্ব পর্বস্ত ভোক্তার 
'ন্পপাজজে আহার্ধ দিবার লৌকিক আদেশ এদেশে গ্রচলিত। এইরূপে 
নঞ্র্থক শব, প্রত্যয়, উপসর্থ প্রভৃতির নঞ. অর্থ সম্পূর্ণ অপসারিত হ্ইয়্া বায় । 
প্রাচীন বাঙ্গালায় এরূপ শখের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। “আঘোর” পাপে তোর 
বেআপিল গা” (কুষ্ণকীর্তন) এখানে “ঘোর” শব্দের অর্থ ঘোর।, 
“নাবালক” (আরবী নাবালিগ. ) শবের “না” কেও স্বার্থে যুক্ত বলিয়। অনেকে 
মনে করেন। 

আছুক লাত মোর মূলত আফার (ক্ষ্ণকীর্ভন)। প্যুলত আফার” 
ইছার অর্থ মুলেই কাক।” ,/ফার্ (বিদারণে ) হইতে ফাক অর্থে কার শব । 
তা স্বার্থে প্রযুক্ত । রূপে "আবাল” বালক অর্থে, “আবালী” বা “আবালি” 
বালিকা অর্থে কৃষ্ণকীত্নের অনেক স্থলে প্রযুক্ত হুইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 
বালিক! অর্থে “অকুমারী” শবের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। “অমন” শবে 

মন্দার্থে গ্রয়োগও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। 

অর্থ-সংকোচন 

শববিশেষের মূল অর্থের ব্যাপকতা৷ কখনও কখনও কমিয়া যায়,। হইাকেই 

অর্থসংকোচন বলা! হয়। 

“অয়” শব্ষের (অদ্ ধাতু হুইতে উৎপঞ্ন) মূল অর্থ খান্ভ। বাঙ্গালীর 

প্রধান খান্ত ভাত বলিয়! ক্রমশঃ অন্নের অর্থ সংকুচিত হইতে হইতে এখন 

কেবল ভাত অর্থাৎ সিদ্ধ চাউলে আলিয়া দীড়াইয়াছে। 

“মুনিষ” ও “মিন্সে” মছুষ্য শের অপভ্রংশ হইলেও মানব সাধারণ অর্থে 
উচাদের ব্যবহার হইবে ন!। 

বাঙ্গালায় চলিত বহু বিদেশী শবে অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে। ইঞ্টিশেন, 

পিওন, টিকিট, ডাক্তার প্রভৃতি শব্ধ তাহার নিদর্শন । ইস্টিশেন বলিলে 



১৪. . 'বাগর্থ 

সাঁধায়ণতঃ: সন] 869010গ, 'পিওন: খলিলে ভাকহরকরা এবং ' টিকিট 

ঘলিলে রেক্ঠোর টিকিট বুঝায়। : 4০০:০হ শের মুল অর্থ পণ্ডিত । এখন 

ডাক্তার বজিলে সাধারণতঃ চিকিৎগক বুঝায়. পইরা. পবিত্র শবের 

অপংশ, কিন্ধ বহুবিধ পবিত্র ভ্রব্যের মধ্যে কেবল উপবীতকেই বুঝায়। 

মুগ”, শব শ্রাচীল সংস্কতে পণ্তকে বুঝাইত। মৃগেন্জ শবে সেই অর্থ এখনও 

দেখিতে পাঁওয়! যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে মুগ বলিতে পণুজাতিকে ন। 

বুধাইিয়া বিশৈষ এক জাতীয় পণ্তকে বুঝাইল। বাঙ্গালাতেও সেই. অর্থই 

প্রচলিত । .অবেস্তা ভাষায় “মরেঘ" শৃন্বের অর্থ পক্ষিজাতি। এই মরেঘ 

শব হইতে ফারসী শ্ূর্ঘ" শব আসিয়াছে, তাহা হইতেই বাঙ্গাল! “মোরগ 

এবং “মুরগী শবের উৎপন্তি। এই “মোরগ” এবং “্ছুরগী* শবে অর্থসংকোচ 

দেখিতে পাই। আকার পকাগজ” বলিলে কেবল খবর কাগজকেই বুঝায় । 

ূরবব্ীয়ছান্রর! খবর কাগজ অর্থে অনেক সময় “পেপার” বলিয়া! থাকেন 

“পাউডার”, বলিলে মুখে মাখিবার প্রসাধনচূর্ণ বুঝায় । “এসেন্স” শবের 

অর্থ সার, কিন্তু বাঙ্ালাদেশে “এসেন্স” বলিলেই পুষ্পসার অথবা একপ্রকার 

নধপ্রব্যকে বুঝায়। এসব স্থলেও অর্থ সংকুচিত হুইয়াছে। ফারসী চাকর 

শবের অর্থ বেতনভূক কর্মচারী। কিন্ত চাকর শব্ধ কেবল গৃছভৃত্য অর্থে 

ধ্যবত হয়। আবার চাকরি বলিলে শুধু চাঁকরের কাজ বুঝায় না। 

“্চাকরে” স্বামী বলিলে কি বুঝায় ? 

অর্থ-আরোপণ 

[৪ ফখনও কখনও শবের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়! নৃতন অর্থ দেখা 

দেয়। ইহাকেই অর্থ-আরোপণ বলে । এক অর্থের স্থানে অন্ত অর্থ আরোপিত 

হয় বলিয়াই এইরূপ নামকরণ। “বু্জরুকি” শবের অর্থ আমর! জানি তণ্ডামি 

এবং “বুজরুক্” এর অর্থ ভ্ কুটিল বা ছলনাকারী। কিন্তু ফারমী “বুবু 

শক ( *বুজকুকৃ” শব যাহার রূপান্তর ) ভাল অর্থেই ব্যবত হয়। উহার অ 

সম্মানিত "ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী। “জ্েঠামি”: শব্ঘটিও অর্থারোপের 

দষ্টানবস্থল। সংঙ্কতে “কুপণ” শবের অর্থ “কপার পাত্র" বাঙ্গালায় হইয়াছে 

বায়কু্। পবা” (উপাধ্যায়) শবের- মূল অর্থ পঙ্ডিত বা! জ্ঞানী, বর্তমান 
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উ্র্ধ পরিবর্তনের কারণ 
শববের অর্থ যে ভির ভিন্ন পরিব্ন লাভ করে, তাহার কারণ কি? কারগ 

আছে, কিন্ত সেগুলি যাছছষের মনে | মালবমনের চিস্তারাশির সংক্ঞ। এবং 

সংখ্য! দেওয়া যেমন অসস্তব, অর্থপরিবঠনের কারশসমূছেরও ঠিক তাহাই। 
তবে এই পর্যন্ত বল! যায় যে ভাবসংসর্গই রটািদিত 01 শা 

কতকগুলি ভাবের আভাস থাকে । কিন্ত প্রি প্রত্যেক টপ 
মনেই থে একরপ ভাবের উদয় হইবে, এমন নয়। কেহ শবটি শুনিবার 
সঙ্গে সঙ্গে সব করটি ভাবই গ্রহণ করিল, কেহ বা কতকগুলি মাত্র বুঝিতে, 
পারিল, কাহারও মনে আবার অনুরূপ অন্য ভাবের উদয় হইল। এইগুলি 
চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্থপরিবর্তনের মৃূলহুত্র কি, তাহা নির্ণয় ৮ 

সহজ ছইবে। 

অনেকগুলি শব্ষ আলোচনা করিয়! দেখিলে অর্থপরিব্নের কয়েকটি: 

যেটামুটি কারণ নির্ণয় কর! চলে, কিন্ত নিঃশেষে সকল কারণ আবিষার 

কর! কখনও সম্ভব হইবে কিন। বলা যায় না। নিয়লিখিতরূপে কারণগুলির, 
মোটামুটি শ্রেণীবিতাগ কর! যায় : 

১. আলংকারিক প্রয়োগ £ কে) উপমান, ও উপমেয়, (খ) লক্ষ্যার্থ 
ও ব্য্গযার্থ। ২. সৌনদ্রন্ত ও শিষ্টাচার : (ক) মুমলমানী আঁদবকায়দ, 

(খ) বৈষ্ঞবীয় বিনয়। ৩. বক্রোক্তি; (ক) অপ্রিয়ত। নিবারণ 

(খ) অন্ধ নস্কার। ৪. ব্যাজোজি। ৫. পরিবেশের, অনৈক্য 
(অবস্থীভেদ )£ (ক) স্থানগত, (খ) কালগত, (গ) পাত্রগত, 

(ঘ) সমাজগত, ($)বস্তগত। ৬. ভাবাবেগ। ৭, ব্যস্ি স্থলে সমস্রি। 

৮. সমষি স্থলে ব্যঙি: (ক) দেহের পরিবর্তে অঙ্গের নাম, (৭) এক 

ডে দ্বারা 'আম্্যজিক ঘটনার সম্বন্ধে ইিত। ৯. অনবধানতা । 

, আর্থহৃষ্টি ।'. ১১. অর্ধের অরদির্টিষ্টতা | ১২. গৌপার্ধপ্রাধান্ত। 
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১... ১, আলংকারিক প্রয়োগ": 
আমর! ভাব পরিশ্থুটয়পে প্রকাশ করিবার দন্ত অনেক সময় বিশেষণ 

উপমা প্রসপ্রযোগ করিয়া খাকি। *ইড়ার কারণ ছুল্পট। একই শঙ্ষের 
মধ্য একাধিক ভাবের অস্তিত্ব থাকে । বক্তা যখন তাববিশেষের প্রতি 
শ্লোতার মম আকর্ষণ করেন তখন এইবূপ বিশেষণ ব! উপমার প্রীয়ো্ন 
হুয়। দুশ্রাবা এবং মনোহারী করিবার জস্তও অলংকার প্রয়োজন। এইক্সপ 

প্রয়োগে সর পরিবর্তন ঘটে । 
ভাট মুখে শুনিয়! বিদ্ভার সমাচার । 

উথলিল নুন্দরের দুখপারাবার ॥---ভারতচন্জ 

ধার নামে পার করে তবপারাবার। 

তাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার ॥_-ভারতচজ্ব 

হৃদয় ডুবে যায় হরয-পারাবারে ।স্ব্রঙ্মসংগীত 
অতল অপার যাতৃন্েহ-পারাবার ।--ধাত্রীপারা 

_ উপরিউক্ত চারিটি স্থলেই “পারাবার” শব ব্যবহৃত হুইয়াছে। পারাবাৰ 
শব্দের মূল অর্থ সমূত্র। সমুদ্রের নাম করিলেই মাছ্গষের মনে নানা ভাবের 
উদয় ছুয়। সমুদ্রে জল আছে, তরঙ্গ আছে, মকর কুস্ভীর আছে। সমুদ্র 
কখনও প্রশাত্ত, কখনও বিক্ুন্ধ । কাহারও নিকটে সমুদ্র মনোহর, কাহারও 

নিকটে ভয়ংকর । উহা! গম্ভীর, গভীর, মহান্ এবং উদার । সমুদ্র নামের 
সহিত এই সকল এবং আরও নানাবিধ ভাব ছড়িত। তাই শুধু পারাবার 
শবে বিশাল জলরাশি বুঝাইলেও উপরিউক্ত তিন্ন, স্থলে পার়াবারের তিনটি 
বিশেষ খণ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । প্রথমে পারাবার শবে আধিক] 
বুঝাইতেছে। সমুদ্রে জল অধিক। সেই আধিক্য গুণটার প্রতিই কবির 
আক্য। এই কারণে দুখ-পারাবান্স বলিলে সমুদ্্কে না বুঝাইয়। ভাহার একটা 
বিশেষ গুণকেই বুঝায় । আবার দ্বিতীয় ও চতুর্থ উদ্দাহরণে পারাবাযি শব 
দত্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের প্রশান্ত মহিমা, গন্ভীর দৌন্দ্য 'এখালে 
কবির মনকে আকর্ষণ করে নাই। কেবল উহ্নার সীমাহীন বিস্তারের প্রতিই 

স্বাহার লক্ষ্য আবদ্ধ) তৃতীয় দৃ্টান্তে পারাবান্ধের গভীরতা, এবং গৌণতঃ 
উহার তারল্য কবির লঙ্গ্য। উপমার দ্বারা একই পারাধার শব (তিনটি 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবূত হইয়াছে 
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হৃদে বিব যুখে মধু ছিজাসে কুষ্ঠরা ।--কবিকষ্কণ 
এখালেও “বিষ” বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। প্রাণের মত প্রিষ় বন্ধ 

মাচষের তো আর কিছুই নাই। ব্ঠি সেই প্রাণ নাশ করে। সুতরাং 
মানুষ তাহাকে অনিষ্টকারী জানিয়! দ্বণা করে, তয় কয়ে। আবার হিংসা, 
দ্বেষ, কুটিলত। প্রভৃতি যে সব প্রবৃত্তি মানবের মনকে নিয়ত পীড়িত করে 

এগুজিও অনিষ্টকারী | “বিষ' এবং "ম্বেব, অনিষ্টকারিতা ইছাদের সামান্ত গুণ। 

তাই ইহাদের একটা উক্ত হইলেও অন্যট] বুঝাইতেছে। “মধু” সন্বন্ধেও 
ঞঁ কথাই বলা যায়। “মধু” বলিতে উহার প্রধান গুণ মিষ্টতাই কবির 

লক্ষ্য। প্যৃখমি্রি” “ঠোট পাতলা” “হাড় কালি” ১৮ এই তিনটি কথ! দেখুন। 
প্রথম গৃষ্টান্তে “মিষ্টি শব্খটি রসনেক্জিয়গ্রাহ ষড়. রসের অন্যতম যে মধুর রস, 

তাহাকে বুঝাইিতেছে না । যে হুন্দর কথ! কলে তাহার মুখকে মিষ্ট বল! হয়। 
'ঠোটপাতলা” লোকের ঠোঁট পাতলা না-ও হইতে পারে । যে ব্যক্তি কথা 
চাঁপিয়া। রাখিতে পারে না তাহাকে 'ঠোটপাতলা” বলা হয়। পাতল! 
শঞ্ষের গুণই এই যে তাহা সহজেই ছি'ড়িয়া যায় অর্থাৎ তাহ। 
সহুক্রভেগ্ভ । তাহার দ্বারা কোনো জিনিস আবৃত রাখা নিরাপদ নয়। 

কারণ আবরণ ভেদ করিয়া তাহা! অনায়াসেই বাহির হইয়া আসে। 

বিপরীত দিক দিয়! বিচার করিলে দেখা যায়, যাহার মধ্য দিয়! 

কোনো বস্ত সহজে নির্গত হইয়া আসে তাহা “পাতলা” । হ্ুতরাং 
যাহার ঠোটের মধ্য দিয়া সহজেই কথা বাহির হয় তাহার ঠোটকে «পাতলা 
আখ্যা! দেওয়। হইল। আবার পাতলা” শবের যূল অর্থও এই ভাবেই 
পাওয়! যাইবে । যাহা পত্রের ন্যায় তাহাই পাতলা” । হাড় শ্বতাবতই 
শ্বেতবর্ণ। তাহ! কুষ্তবর্ণ 'হইয়াছে এই কল্পনার মধ্যে অনেকখানি ব্যথার 

ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হুইয়। রহিয়াছে । কাঠ আগুনে পুড়িলে কাল হয়। মনের 
ছুঃখও আগুনের সমান। তাহার সংস্পর্শে দেহমধ্যস্থ অস্থি কাল হইয়াছে 
এই কল্পনাই “কালি শঝের অর্থপরিবর্তনে সহায়ত] করিতেছে। “কালি, 

শবের মূল অর্থ কৃষ্বর্ণ কিন্ত এখানে বন্ধণাক্রি্ । আবার লাল কালি শষো 
“কালি'র অর্থ আর এক প্রকার । সে আলোচনা অন্তর কর] হইয়াছে । 

১৮, যেসন, যাস হন্েছে ভান] ভাজ! হাড় হয়েছে কালি। -_ছেলেতুলাদে। ছড়! 
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| 2 কে), উপমান এবং উপমেষ়্ 

: উপমায় হারা, উপমের যেমন অর্থ পরিবর্তন করে উপমাঁনের অর্থও 

তৈমমি বাদ্গাইয়া যায়। 
; আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদ আকাশে ।__বরহ্ষসংগীত 

এখানে অন্ত শবে চন্্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । আুতরাং উপযান চঙ্ঞ 
উহ থাকিলেও চঙ্ত্র যে অমৃতার্থক বা অমৃতময় তাহা! পাঠকের 
বিলম্ব হয় ন11১৯ 

“আকাশ' শব্দের উল্লেখ থাকাতে অমৃতকে একবার উপমেয় বলিয়া 
ধরিলাম। আবার “আনন্দ” শবের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অমৃত] 
উপমেয় নয় উপমান। 

নুন খাই যার গুণ গাই তার" এই প্রবাদ বাকো "হন উপমান ) উপমেয়| 
ক্ষদ্র উপকার বা এক্পপ অগ্ভ কোনো শব্ধ উহা। কিন্তু সেই উহা উপমেয়ের 
দ্বারাও “ছুনে*র বাচ্যার্থ বদলাইয়া গিয়াছে। এখানে “মুন'-এর অর্থ 'অতিতুচ্ছ 
সাহায্য | 

আবার পরস্পরের সাহচর্ষে উভয়েই অর্থ বদলায় । তবলার বাগ্ শুনিতে 
শুনিতে যখন বলি-_-তবলচির হাতখানি মিঠে, তখন “হাত'-এর অর্থ বাগ্ধবনি 
এবং “মিঠে'র অর্থ স্শ্রাব্য। 

(খ) লক্ষ্যার্থ এবং বঙ্গ্যার্থ 

মূলকথ! শবের শক্তি অনীম। একই কথার মধ্যে অসংখ্য তাবের বাঞ্জনা 
থাকে। বাচ্যার্থ ব্যতীতও অগ্ান্ত যে সব অর্থ প্রতি শবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে 
আলংকারিক প্রয়োগের দ্বার! সেগুলি প্রকাশিত হয় । তখনই শব্দের নূতন 
অর্থ জম্মলাত করিল বলা যায়। সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রে অর্থ ত্রিধ। বিভক্ত; 

বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গযার্ঘ। 

আদ জান্থু মুকুলিল ভরে নোর্ীইল ডাল ।-_কষ্তকীর্তন 

এই ছুত্রে ডাল: বাচ্যার্থে বৃক্ষশাথা অর্থেই প্রযুক্ত হইগাছে। আবার 
থে ডালে করে! মে! ভরে সে ডাল ভাঙ্গিএ] পড়ে ।--কৃষ্ণকীর্তন 

-. ২৯. থাকর' প্রন্ৃতি চক্রাখর্ক শব্ষও এই প্রসঙ্গে তুলনীয় । 



বাগর্থবিজ্ঞান ১৪. 

এখানে ডাল শব বৃক্ষশাখা না বুঝাই ব্যঙনায় স্থারা “বার ই 
অর্থ বুঝাইতেছে। | 

পাখীর পক্ষে ডাল আশ্রয় । স্থলে পাখীর নাম না খাকিলেও ডাল” 
শষের স্বার! আশ্রয় এই ভাষটি বুঝিবার পক্ষে কোনো বাধা হয় না । এখানে 
ডালের যে অর্থ তাহাকে বাঙ্গযার্থ বল! হয়। 

“বৈকু্ঠ শবে বিষুুলোক বুঝি । কিন্ত 
শুধু বৈকুষ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।' ঁ 

রবীক্রনাথের এই ছত্রে বৈকুষ্ঠ শবে বৈকুঞবাসী দেবগণকে বুঝাইতেছে। | 
বাচযার্থ ব্যতীতও শবের লক্ষ্যার্থ এবং বাঙ্গ্যার্থ প্রকাশের শক্ি আছে 

বলিয়াই উপমার ছার! শবের অর্থ পরিবর্তিত হয়। 

২. সৌজন্য ও শিষ্টাচার 

বয়স্ক এবং মা্ঠ ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে অনেক সময় শবের মূল অর্থ 
বদলাইয়া যায়। উত্তম পুরুষে গৌরবার্থক যে সর্বনাম পদটি আমরা ব্যবহার 
করি তাহার মূল অর্থ অগ্ক রকম ছিল। “আপনি” শবের উৎপতিয় 
ইতিহাল অত্যন্ত কৌতুহলজনক। সংস্কৃত আত্মন শব্ধ হইতে ইহা 
উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মন্ শব্দের অর্থ নিজ।২০ আপন-পর, 'আপন- 
খাওয়া, আপনা-আপনি প্রভৃতি কথায় “আপন, বা 'আপনি' শবের মূল 
অর্থ এখনও ব্তমান। প্রাচীন বাঙ্গালায় নিজ অর্থেই বরাবর “আপন? 
শবের ব্যবহার হুইয়া অসিয়াছে। আধুনিক অর্থে এ শ্রবের ব্যবহার অধিক 
দিন আরম্ত হয় নাই২১। 

(ক) অপণে অপ! বুঝ তু নিঅ মণ।-_চর্ধাপদ 
(খ) অপণ! মাংসে হরিণা বৈরী | 
(গ) আঁপণে মেলিব আলি নাগর কান্কে।_-কৃষ্ণকীর্তন 
(ঘ) আপণা চিন্ক্অ! বাশী দেহ মোরে আনী ।-- ৮ 

২৯, অধ্যাপক হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার প্রণীত [5 02180 20 06551000962 

06009992851? 1,908 196৩ গ্রন্থের ৮৪৬ পৃ্ঠ। জরষ্টব্য। 

২১, হিন্দী '্আাপ+ শব্দ প্রথম পুকুবেও ব্যবহৃত হয়। “আপ. কৌন, হৈ"'বলিলে 
খাপনি কে? এবং “ইনি কে” ছুই-ই বুধাইতে পারে। 



র্ বাশর্থ 

 জর্খাপর এবং কফাকীর্তন ছইতে 'আপণ' শব্দের করে নবি ক 
হই্ল। (ক) চিফিত উদ্দাহরণে মধ্যম. পুরুষ সর্বনাম 'ুন্খর সহিত 

আপন শবোর ব্যবহার হইয়াছে । আপন শবের অর্থ নিজ বা নিজে । ছুতরাং 
'তিনি'নিঝে, আমি নিঝে, প্রভৃতি অর্থে পকল পুরুষের সর্বনামের সহিতই ইছা । 
ব্যবন্ধত হইতে থাকে । কিন্তু যধ্যমপুরুষের সর্যনামের একটা বিশেষ গুণ এই 
যে, কথোপকথনের কালে উহা উন থাকিলেও অর্থগ্রকাশের পক্ষে কোনো 
বাঁধা জঙ্গে না। কখন আলিয়া ?--বলিলে তুমি কথাটির উচ্চারণ কর! 
অনাবস্তক। কিন্ত কখন আপিয়াছে ?-বলিতে হইলে করার উল্লেখ করা 
প্রয়োদন।' কথাবাার সময় মধ্যম পুরুষের কর্তা সাধারণত একজনই হইয়া 
খাকে। প্রথম পুরুষের কর্তী অনেকে হইতে পারে । এই কারণেই মধ্যম 
পুরুষের কঠার সহিত “আপনি? শব্ধ প্রযুক্ত হইতে হইতে কণা হ্বয়ং উহ হইয়া! 
গেল এবং "আপনি" একাই তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিল । অবশেষে 
“আপনি' নিজেই মধ্যম পুরুষের সর্বনামরূপে নূতন অধিকার গ্রহণ করিয়া 
বসিল। কিন্তু "নিজ অর্থও ত্যাগ করিল ন1। 

“আপনি' করিলে দূর আপন মহত্ব ।--চণ্ীমঙ্গল 

আপন সাক্ষীতে সাধু হারিল “আপনি” ।-- & 

উপরিউক্ত উদাহরণ ছুইটিতে নিজ এই অর্থেই 'আপনি' শব্দের ব্যবহার 
হুইয়াছে। তবে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং অন্বয় দেখিয়া গৌণ অর্থটি 

'ভূমি' অথবা “সে' তাহা নির্ণয় কর! যায়। এখানেও দেখি একল। “আপনি' 

তুমি অর্থে বসে নাই। 

পরিচয় দেহ আগে কে বট “আপনি' ।--অন্নদামঙগল 

শিব যদি যান কু কুচুনির বাড়ী। 
ভাবহ "আপনি" কত কর তাড়াতাড়ি ॥২- * 

উল্লিখিত ছুইটি উদাহরণে "আপনি আর একটি আপন শবের সাহাষ্য 
ব্যতিরেকেও বসিয়াছে এবং একাকীহ তুমি অর্থ প্রকাশ করিতেছে । অবন্ত 

অন্থ় এবং ক্রিয়াপদের দ্বারাই তাহা বুক! যাইতেছে ।' প্রথম উদাহরণের 
টা এবং ছিতীয উদ্াহরণের “কর” এই ছই ভিযামধযম পুরুষের পদ । 
সুমি অর্থ কোনো রকমে প্রকাশ করিলেও গৌরবসথচক অর্থ এখনও 
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1৮ নূতন অর্থ লঙ্ভবতঃ ধীরে বীয়ে প্রচলিত হইতেছিল। 

"ুরুজনকে কিবা মান্ব্যক্িকে প্রথম পুরুষে মহাশয় বা পরন্বপ কোনো 
শছের দ্বার সন্বোধন করার রীতি সং্কতে আছে । 'তবৎ) শবের ব্যবহারই 
তাহার প্রমাণ। ইংরাজী 7001 10200:73 এ ধরণেরই প্রয়োগ । 

পল্লীগ্রাযে এখনও শুনিঃ--“মশায়ের নিবাস ?-_অর্থাৎ আপনার বাড়ী 
কোথায়? “কবে আসা হল?” 'এখন কি করা হচ্ছে? গ্রভৃতি প্রয়োগে 
'ভুমি' কথাটি উচ্চারণ না করিয়া কাজ চালাইয়৷ লইবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস 
অনেক সময় প্রকট হইয়া পড়ে। যখন শ্রোতাকে তুমি! বলিলে শ্রোতা! 
ক্র হইতে পারেন, আবার আপনি বলিয়া তাহাকে গৌরবাৰ্িত করিবার 
মত উদ্ারতাও যখন বক্তার থাকে না, তখনই ভাববাচো বাক্যের প্রয়োগ 

হইয়া থাকে । তাববাচ্য ক্রিয়ার রূপ প্রথম এবং মধ্যম পুরুষে সমান 
ধাকে বনিয়াই এইরপ প্রয়োগের প্রচলন। 

গৌরবে মধ্যম পুরুষকে প্রথম পুরুষের শব্দের দ্বার! হুচিত করার 
প্ধতি উর্ঘ, ভাষাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। “হভুর' শখের প্রয়োগ 
তাহার দৃষ্টান্ত২২। 

। বাঙ্গালায় “তুমি'র পরিবর্তে “আপণি' ব্যবহারের মূলে এইরূপ একটা 
স্ম এবং শিষ্টাচারের তাবই ক্রিয়া করিয়াছে। আর “আপনি, শট 
তৎপূর্বে ভাষায় 'তৃমি আপনি' রূপে 'তুমি'র সহিত ব্যবহৃত হইভে-থাবায় 
মধ্যম পুরুষের তাবও প্রকাশ করিতেছিল। হ্ুতররাং এ অর্থে সহজেই প্রচলিত 
হইয়া গেল। কিন্তু মূলে যে আপনি প্রথম পুরুষের শব তাহা উহার ক্রিয়া পদ 
হইতেই বুঝ! যায়। “তিনি” শব যে ক্রিয়! পদ গ্রহণ করে, 'আপনি' শবে 
পাশেও ঠিক সেই পদ বসে । যেমন, "তুমি .কর' কিন্তু “তিনি ক রং 

ক. ই 
২২, রবীক্রমাথেয শাজাহান কবিতায় এই ধরণের একটি প্রয়োগ ষবয/া ৪ ৯ | 9217) এ কথা জানিতে তুবি ভারতঈশ্বর শা-জাহান, 

কালশ্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনযান। 
ধু তব অন্তর বেদনা এ 

চিরন্তন হয়ে ধাক্, “ল্রাটে'র ছিল এ নাধন|। ত্র 
“ভুষি' দিয়া কবিতা আরম্ত করিয়াও কৰি ভোষার ঘর্থে 'দআ্রাটের'-- এই 

হ প্রয়োগ করিয়াছেন । 

08. ০১৮৫ 



২২.  বাগর্থ 

দ্যাপনি কথন: | “ভুমি যাবে? কিন্ত “তিনি যাবেন” এবং আপনি যাবে 
. “মি দেখছ? কিন্ত “তিনি দেখছেন” এবং “আপনি দেখছেন'। 

_ পত্রের 'পাঠে ষে সকল শব্ধ ব্যবহৃত হয়, তাঁহা অধিকাংশস্থলেই কেবল 
রীতিরক্ষার অন্ত । মুখোমুখি দেখা হুইলে ধাহাকে একটি মাত্র গ্রপাম করি, 
চিঠিতে তাছাকে “শতকোটী ভূমিষ্ঠ প্রণাষ” জানাই । বীহাকে 'মান্তবর' বা 
“মাননীয়” বলিয়া সম্বোধন করি তিনি যে প্রকৃতই সম্মানের অধিকারী 
একথা আমর! ভাবি লা। এই সকল শব্ধ সন্ত, সৌজগ্, বিনয় এবং 
শিষ্টাচারবশতঃ অর্থ পরিব$ন করিয়াছে। ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে আমর! যখন 
কাহাকেও 'আহারের নিমন্ত্রণ জানাই তখন 'শাঁকারে'র আয়োজন হুইয়াছে 
এই কথাই বলি। কিন্তু মুখ কুটিয়৷ যাহাই বলা হুউক ন! কেন শ্রোতার 
কাছে তাছার অর্থ দুম্পষ্ট। তাহা না হইলে আহ্বানকারীন্র গৃহে অতিথি 

" সমাগম হইত না, ইহা! নিঃসন্দেহ। আজকাল আমর! যখন “চা”এর নিমন্ত্রণ 
করি তখন শুধু চায়ের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হই না। 

(ক) মুসলমানী আদব-কায়দ। 

মুসলমান জাতি শিষ্টাচারের ভগ্য বিখ্যাত। বক্তা বখন শ্রোতাকে 

নিজের বাড়ীর কথা৷ বলেন তখন তাহা হয় “গরীবখান!” কিন্তু শ্রোতার 
বাটা 'দৌলতথানা” বপিয়া বণিত হয়। কার্ধতঃ "গরীবখান'ও প্রাসাদ 
হইতে পারে এবং ম্বখকুটিরের পক্ষেও “দৌলতখানা, আখ্যা লাভ বিচিত্র 
নয়। বক্তা 'আবি” করেন এবং শ্রোতা 'ফরমাস+ করেন। আইন-সংক্রান্ত 
শবগুলি মুসলযানী রীতির প্রভাবে অনেকস্থলে অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে । 
তাই আমর! আবেদনপত্র 'অধীনে'র নিবেদন জানাই । 

(খ) বৈষ্বায় বিনয় 

বৈষ্ণবগণের বিনয় অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়! যায়, তাই কেছ কেহ 
বৈষ্ণবীয় বিনয়কে “বিনয়তা+ বলিয়া পরিহাস করেন। আধিক্যতা 

॥ (€ আদিখ্যেতা )র সাদৃশ্বেই এই পদের উৎপভি হইয়াছে কি না জানি 
দা। মহাগ্রভূর 'দাসাছুদাস'গণ যখন. শিব্যের বাড়ীতে "পায়ের ধুলো। দেন' 
তখন অন্ততঃ পাচ লাত 'মৃত্তি'র দর্শন পাওয়া বায়। 'তোগ' প্রস্তুত হইলে 
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রাধাহামকে 'ভোগ নি নিউ ব্রন 1 পাতে ফিট বাকিলে 
গৃহস্থ “প্রসাদ -পায়।, পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্ত তাহাদের : “আবিতাব' 
হয়। *লীলাবসানে' তাহারা “দেহরক্ষা করেন' বা “তিরোহিত হন:.। আমরা 

সাধারণ জীব-_ছন্ম” ৃত্যু'র হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাই লা । 
“বৈষ্ণবীয্স বাঙ্গালায়+ বিনয় এবং গৌরব ছুইই আছে। অপরের সম্বন্ধে 

গৌরব এবং নিজের প্রসঙ্গে বিনয় রক্ষা করিতে হইবে--কথাঁবার্ডার কালে বক্তার 
এই মৃচেতন ভাব ভাষার মধ্যে কতকগুলি শব্ষের অর্থ পরিবর্তনে সাহাধ্য 
করিয়াছে । কিন্তু এ ধরণের প্রয়োগ সাধারণতঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবন্ধ 

থাকে । তবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় যখন সমগ্র জাতির উপর প্রভাব বিস্তার 

করে তখন সেই জাতির ভাষাও সমগ্রতাবেই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার 

অন্তভূক্ত করিয়া লয় । 

৩. বক্রোত্তি 

সাদীসিধা ভাবে না বলিয়! প্রকারাস্তরে যে কথ! বল! হয় তাহাকেই 
বক্রেক্তি বল! হইতেছে । পশ্চিমবলে দীক্ষাদানকারী বৈষ্ণব সন্্যাসীকে 
পরিহাসচ্ছলে “কানফু ক! বাবাজী, বপিয়া থাকে । “কুন্,ক1' শবোর অর্থ__ 
কানে যে দেয় অর্থাৎ নিঃশবে মস্ত্রোচ্চারণ করে। ইহা! একটি বক্রোক্তির 

উদাহরণ। মুরগীর স্থলে রামপাখী', শুয়ারের স্থলে 'শু'ড়কাটা! হাতী” প্রভৃতি 

শবের মধ্যেও বক্রোক্তি আছে। 

(ক) অপ্রিয়তা-নিবারণ 

পরিহাসের উদ্দেপ্তে অনেক সময়ে ঘুরাইয়! কখা বলা হয় বটে,কিন্ত বাকোর 
রূচতা এবং অপ্রিয়তা-নিবারণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্জোক্তির মুখ্য কারণ। 

সত্য হইলেও অপ্রিয় কথা বলিতে নাই-_এই উপদেশটি বুদ্ধিমান লোৌকমাঝেই 
পালন করেন। তাহার ফলে অনেক শব্ধ আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। 

প্রিয়জনের বিদীয়কালে “এস” শব্দ যাও অর্থ ু চনা করে। প্রাচীন বাঙ্গালা 

মিলনার্থক 'মেলানি” শব্ধ বিদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। “হরিজন”, “দরিদ্রনারায়ণ, 
ইলা লারা লা বাল সনি নি 
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বলা র্ৃতি শব্ষের মধ্যে একটি লহদয়তার তাব লক্্ করা য় / 
যে মনোবৃততির প্রভাবে অন্ধকে অন্ধ এবং খন্জকে খঞ্ বলিতে দ্বিধা বোধ করি, 
এই শবওুলর মূলেও সেই মনোভাব বরডমান। কণিকাভায় ঝাড্ুণারকে 
'অমাদার' বলিয়া সম্বোধন করি। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে, পাঠককে “ঠাকুর 

বলিয়া! ভাক! হয়। উওর-পশ্চিম অঞ্চলে পাচক ব্রাঙ্গণ “মহারাজ, সন্বোধনে 
আপ্যায্িত হন। পশ্চিমবঙজের অঞ্চলবিশেষে এবং-উড়িব্যার পাচক ব্রাক্মণকে 
'পুঙ্জারী বাহন? বা শুধু *পৃজায়ী” বলিয়া! ডাক! হয়। 

ঘুব অনেকে দিয়া থাকেন, দ্বিধা পাইলে লইতেও আপত্তি করেন নন ] 
কিন্তু ভদ্র সমাজে সে কথা উচ্চারণ করিলেই যত গণ্ডগোল । তাই বড়বাবুকে 
'ভেট” দিই এবং কর্মচারীদিগকে "পান খাইবার জন্ত কিছু দিয়া থাকি। 
“ঘুষ"শকের রূঢ় নগ্নতা নিবারণের জগ্য অন্তাগ্ভ ভাষাতেও এইরূপ নান। ধরণের 

উক্তি প্রচঞ্জিত আছে। ূ 

দারিদ্র মত কলঙ্ক মানুষের আর কিছুই নাই। তাই ভদ্রসমাজস্থ দরিস্্র 
ব্যক্তিকে দরিদ্র না বলিয়া "তাহার অবস্থা ভাল নয়” বলি। আবার কন্তার 

পিতা রুষ্ণবর্ণ কগ্াকে উিজ্জল শ্তামবর্ণ, বলিয়া ঘোবণ! করেন ) ইহা! হইতে 
সেই 'আপমান গোলা”র গল্প মনে পড়ে । বনিয়াদী বংশের ছুই বন্ধু-_তীাহাদের 
পূর্বপুরুষ নবাব বাদশাহ ছিলেন। বদ্ধু্বয়ের কিন্তু বংশগৌরব ব্যতীত আর 
কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একদিন এক বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ;--কি দিয়া ভাত খাওয়া হইল? দ্বিতীর উত্তর করিলেন ;-_-বিশেষ 
কিছুই হুয় নাই, শুধু 'আসমানগুল্লা কী চট্নী” আর “ভূইঅ্ডে কা কাবাব 

' হুইয়াছিল। এই হুইটিমাত্র ব্যঞ্জন দিয়াই আহার সমাপ্ত হইয়াছে । বংশ- 
মর্থাদা সম্বন্ধে সচেতন বাদশীহবংশধর কচু অর্থে ভূঁই অণ্ডা' এবং আমড়া অর্থে 

“আসমান গল্প” শন্ ব্যবহার করিয়াছিলেন। 

শ্বামী স্ত্রী এদেশে পরস্পরকে নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। তাই 

নর 

*৩, এখানে 'নষে। 'শৃদ্ এর গৌরব বাড়ায় নাই। নে শুঙ্জ “নমো? নাষেই অধিকতর 

প্রচলিত । সংস্কৃত 'নমস্! শব্দে সহিত ইহার ফোনো। যোগ সম্ভবতঃ নাই। শু অপেক্ষাকৃত 

উদ্চত্তর জাতি। সেইজন্ত 'নমো*এর সহিত "শুক্র যোগ করিয়া উহাদিগকে বি 

পরধায়ভূ্ কিয়া লইবার চেষ্টা হইক্াছে। 
চা 
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্রকয্পন ঘখন অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান শধন ভগ, বলিয়া”, 

স্বোধন করেন । বাঙ্গালী পাঠককে সত্যেজ্জনাথের “ওগো? কবিভাটির কথা 
[রণ করাইয়া দিতে হইবে না । একজন অপরের উদ্দেশ্তে কথা বলিলে “উনি” 
তিনি, প্রভৃতি সর্বনাঁম শবের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার পুরে কন্তার 
[াম করিয়া! “অমুকের বাবা' “অমুকের মা? বলিয়াও স্ত্রী হ্বানীর এবং শামী স্ত্রীর. 

টক্লেখ করেন। | 
পল্গীগ্রামের স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের কালেও "অমুকের 

1” বলিয়া চালান.। অনেক সময় “অমুকের পো? বলিয়া পুরুষকে এবং 
শ্রযুকের এবি” বলিয়া হ্রীলোককে সঙ্ধোধন করা হয় কিস্ত সেসে ক্ষেত্রে 

সতার নাম না! করিয়া পদবীর উল্লেখ করা হয়। যেমন )--“দাসের পো" 

ঘাষের বি'ইত্যাদি । পিতার পদবীর স্কুলে বৃত্তির উল্লেখও কর! হয়। যেষন $ 
টাক্তারের পো” “মাস্টারের পো”। এইরূপ প্রয়োগ কখনও কখনও স্বার্থেও 

রন অর্থাৎ যে নিজে ডাক্তার এবং যাহার পিত! ডাক্তারি করেন. নাই--- 
ইরূপ ব্যক্তিকেও পল্লীগ্রামে বয়োজ্যেষ্ঠট লোকের “ডাক্তারের পো” বলিয়া 
কেন। 

(খ) অন্ধসংস্কার 

অন্ধসংস্কার এবং ভয়বশতঃ অনেক সময় প্রক্কৃত শবের উচ্চারণ ন1 করিয়া 

স্ঘ শবের দ্বার] উদ্দিষ্ট বস্তুকে বুঝানে হয় । শিশুর! রান্রিকালে সাপ বলে ন!, 

তা” বলে। এ কারণেই ব্যাগের নাম হইল “দক্ষিণ রায়”, গাছে "ভূত? 
ছে না বলিয়। “দেবতা, আছেন বলা হয়। আমরা বসস্ত রোগকে 

[ায়ের. অনুগ্রহ” বলিয়া সসন্ত্রমে নমস্কার করি। ওলাওঠার “ওলাদেবী'ত্বের 
লেও ভয় এবং অন্ধবিশ্বাস পুঞ্জীভূত রহিয়াছে । ভাড়ারে চাল না থাকিলেও 

নাই বলিতে নাই । নাই বলিলে যদি চিরকালই ন! থাকে--এই আশঙ্কা । 
ই চাল “বাডভ্ত” বলিয়। শবের প্ররুত অর্থের বিরপীত অর্থ বুঝাই । স্ধব 
লোক শাখা খুলিয়! রাখেন না, গাও্ডা করিয়া” বা 'শীতলিয়া' রাখেন । 

ঘমন, : 
কঙ্কণাঁদি আভরণ 'শীতলিয়।' রাখে ।--শিবায়ন ৰ 

থুল!, শব উচ্চারণ করিলে যদি সত্যই চিরদিনের জগ্ই খুলিয়া! .ফেলিতে 
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হয এই জর শাখা না লোহা সে এই পাছার কা তাহাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধধও। 

: *আন্লাকাী' “ফেলারাম” প্রভৃতি নাষের মধ্যেও অন্ধসংস্কারজাত বক্রোক্তির 
'নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্তত্র আলোচনা করিয়াছি। সন্তানের 

'প্রাতি কৃদৃষ্টিপাতকারী বা তাহার অমঙ্গলকামীর মৃত্যু কামনা! করিয়া অথবা 

দেবতার আীর্বাদ প্রীর্থন! করিয়া! সন্তানের স্বাস্থ্যাদির উল্লেখ করার মেয়েলী 
প্রথা এদেশে প্রচলিত। তাই আমরা বলি, 'শক্রর মুখে ছাই দিয়া” 'অমুক 
ভাল আছে, 'ষেঠের কোলে” অমুকের বয়দ এত বৎসর ইত্যাদি। ওুজরাট 
প্রদেশেও এইরূপ একটি রীতি আছে, প্রাসঙ্গিকবোধে তাহা এখান উল্লেখ 

করিতেছি । যেব্যক্তির অন্ুথখ হুইয়াছে তাহার নাম না করিয়া অনেক সময় 

'্তাঁছার শক্রর অন্থখ হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। রামের শক্রর জর হুইয়াছে 

এএই কথ! বলিলে বুঝিতে হইবে রামের জর হইয়াছে। 
যাহা প্রার্থনীপন, নাম করিলে পাছে সে না আসে এইরূপ আশঙ্কায়, নাম 

সুরাইয়া বল| হয়। মেঘ করিলে ছেলের! শিল পড়িবে না বলিয়া “খই” পড়িবে 
বলে। এখানে 'খই'-এর অর্থই শিল। 

কোনো কোনে৷ জাতির ধর্মবিশ্বাস এমনই উৎকট যে অধর্ম আশঙ্কায় তাহার' 

'অনেক কথা উচ্চারণ করেন না। বৈষ্ণবর। নাকি জবাফুলের নাঃ 

করেন না। অন্য নাম করিয়া ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয় দেন। “কাটা 
শব্ধ তাহাদের উচ্চারণ করিতে লাই। “কাটার স্থলে তাহারা "বানান 

বলেন। এই সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প আছে। “ছূর্গানগরের মারে 
বেলগাছের তলায় একটি ছণগ শিশুকে ছুই খওড করিয়! কাট! হইয়াছে । রছে 
মাঠ ভাসিয়া যাইতেছে'--এই ঘটনাটি জনৈক বৈষ্ণব অপরের নিকট বিবৃদ 

করিতেছেন £ “হাতীতুড়োর মা নগরের মাঠে তেপাতা-গাছের তলা 

২৪, অধ্যাপক হুনীতিকুষার চট্টে:পাধ্যায় মহাশয়ের মতে শিথিল শব্দ হইতে উচ্চারৎ 

সাদৃষ্ধে 'শীতল' শবের প্রয়োগ হুইয়াছে। খুলিয়| রাখার সহিত শীতল করার কোলে! বো 

নাই । কিন্তু প্রাচীনদের মুখে 'ঠাণা করা” কথাটি সবিশেষ প্রচলিত । অবন্ঠ এ কথার উপর জে' 

পদ্দিয়া বিশেষ ক্ষিছু বলা চলে না । শিখিল হইতে উচ্চারণসাম্যবশতঃ শীতল এবং তাকান * 

তল শনেরই গুতিশন্দরূপে ঠা চলিয়। বার । এমন হওয়া! অসন্ভব নয়। দেবতা 

এন্ধ্যারতি” অর্থেও শীতল দেওয়া? কথাটির বাধকার আছে। 
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ছাকে ছু-ধানা করে বানিয়েছে। মাঠ তেলে যাচ্ছে বি 
পানর আছে। উই মাঠের পৃবে তেফড়ঙগীর গাছের 
চলায় গৌসাইকে এমন বানান বানিয়েছে যে গ্ৌলাই রসে ডগমগ ।* অর্থাৎ 
র্মানগরের মাঠের পূর্বদিকে বেলগাছের তলায় গৌসাইকে এমনভাবে 
চাটিয়াছে বে গৌঁসাই রক্তে (যেন ) ডুবিয়া গিয়াছেন 1 

৪. ব্যাজোক্তি 

কোনো ভাব শ্রোতার মনে তালরূপে প্রবেশ করাইবার অন্য আমরা অনেক 
দূময় এমন শব ব্যবহার করি যাহার আক্ষরিক অর্থ লক্ষ্যার্থের ঠিক বিপরীত। 

য বোকা তাহাকে 'অতিবুদ্ধি বল! হয়। যেমন, “অতিবুদ্ধি'র গলায় দড়ি । 
বাঙ্গালায় 'দেড়চালাকি' বলিয়া একটি শব্ধ আছে। উহার অর্থ অতি চালাকি 

বা বোকামি । গুজরাটাতেও “দোড়চতুর” শব অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়| 
তাহাও এই প্রসঙ্গে তুলনীয় । সংস্কতে “মহাব্রাহ্গণ' “মহাবৈস্ত' প্রভৃতি শষ্ষে যে 
অর্থপরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও ব্য।জোক্তিসমুড্ুত বলিয়াই মনে হয়। “বুদ্ধির 
ডিপো? বলিয়া! যাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করি সে ব্যক্তিকে নির্বোধ বলিক়্াই মনে 
করি। মিথ্যাবাদী লোককে 'ধর্ষপুত্র যুধিষ্ঠির বলিয়া গালাগালি দেওয়া হয়। 

'পরদ্রব) লোস্রবৎ মনে করিবার' জগ্ অনেক “মহাত্মা'কে 'ভ্রীঘরে' বাস করিতে 
হয়। 'মামাবাড়ী'র আদরও তাহাদের অদৃষ্টে ছুর্ঘভ নয়। পুলিসের লোক 
পুর্ণচন্ত গ্রহণ করিয়াও “অর্ধচন্ত্র' দিয়া সম্মানিত করে । 

&. পরিবেশের অনৈক্য 

পরিপার্িক অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত শখ্খার্থ-পরিবর্তনের সম্বন্ধ খুব নিকট । 
স্বান-কাল, রীতি-নীতি প্রভৃতি বদলাইলেই শবের অর্থও বদলাইয়া যায়। 

(ক) স্থানগত 

.. উত্তরপশ্চিম ভারতে 'বিচ্ছু' বলিলে “কাকড়া বিছা, বুঝায় আর এ দেশে 
৷ বিছা" শব লা ঠেঁহুলে-জাতীয় বিছাকেই বুঝাইয়া! থাকে । আমাদের 'শীক' 
৷ এবং হিন্দী 'শাক+ (বা সাক) একই শব্দ, কিছু অর্থ পূথক। আমরা 'শাক' 
বলিলে “অপক' পত্র বুঝি, হিন্দীতে উহার অর্থ 'পক্ক" ব্যঞ্জন। পূর্ববঙ্গে 'বালাম' 
শব্ধে এক ধরণের নৌকা বুঝায় । “বালামে' করিয়া যে চাল আসে তাহাকে 
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পশ্চিষবন্ের লোক «বালাম চাল নাম দিল। এইয়পে চালবিশেষের নাম 
রূপেই “বালাম? শব প্রচলিত হইতে লাগিল, মূল অর্থ অন্তহিত হইল । ফারসী 
রিক্ঞা” শব্দের অর্থ নদী, বাজালায় “দরিয়া” শব সমুক্ল অর্থে ব্যবহৃত। 
ফলিকাতা অঞ্চলে অযুকৈর “মেয়ে বলিলে কন্ঠ বুঝায়, বাঁকুড়া জেলাস়্ স্ত্রী 

বুঝাইবে। ক্বামরা "ক্ষীর বলিলে ঘন ছুদ্ধ বুঝি। ভারতের অনেক প্রদেশে 
পারস অর্থে ক্ষীর” শবের ব্যবহার হয়। 

(খ)কালগত 

এককালে কড়ির দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় চলিত ॥ তখন “কড়ি' শব অর্থরূপে 

ব্যবহৃত হইত.] “নিকড়ে” শব্দে তাহার নিদর্শন পাওয়। যায়| এখন “কড়ি? 

শব পৃথকৃভাবে ব্যবহার করিলে কেবল কপর্দক বুঝায় । “ছুপুর' ( দ্বিগ্রহুর ) 

বলিলে সাধারণতঃ দিব দ্বিপ্রহর বুঝায়, কিন্ত মধ্য রাত্রিকে দুপুর রাত 

বলিলে দোষ হয় না। 

কালের সঙ্গে সমাঞ্জের সন্বন্ধ খুব নিকট। কালের পরিবর্তনে সামরিক 
রীতি-নীতির পরিব্ন হয়। ন্ুতরাং ষামাজিক অনৈক্য আলোচন! 

গ্রসঙ্গে যে উদরাহরণগুলি দেওয়] হইয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 

(গ)পাত্রগত 

একই শব্ধ সকলের কাছে সমান অর্থ বছন করে না। বিস্তা, বুদ্ধি, 
সংস্কার, সভ্যতা অনুসারে শব্দের অর্থান্তর ঘটে । ধর্ম” শব শুনিলে গ্রাম] 

কষক তাহার এক ব্যাখ্যা দিবে, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট তাহার অর্থ স্বতন্ত্র 

ব্রহ্মবাদীর নিকটে একই শবের ভৃত্তীয় অর্থ শুনিতে পাওয়া যাইবে । «সত্য- 
মিথ্যা, “ুখ-ছুংখ,) পাপ পুণ্য, গ্ান-অগ্ঠায়, “দোষ-গুণ, ভাল-মন? প্রভৃতি 

. শবে অর্থ সকলের কাছে সমান নয়। ক্ষতরাং জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা হে 

বিষয় অন্ততব বা উপলব্ধি করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ের অনুভুতির 
সে পার্থক্য থাকিবে । আবার জ্ঞান ও বুদ্ধির পার্থক্য যেখানে যত 

বাই । বিধ ছুঃখাদির ভাব সম্বন্ধেও ধারণা ততই বিভিন্ন । 
দিশা বিংংসার বাণী থে সকল ধর্মপ্রচারক প্রথম প্রচার করেন তাহাদে; 

পাব দয়া? সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা প্রাচীন শান্্াদি হইতে জান 
য় । কিন্তু বঙমান ধুগে যে সকল পুণ্যকামী যৎকুপ-সমাকুল খাটিয়ায় শয়, 
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রিয়! এ ক্ষতর জীব্গুলিকে শ্ব গব ষেহের শোপিত এবং' খটা ধিকারিগশকে' 
ক্ষিণা প্রদান করেন তাহাদের “জীবে ঘষা” যে কি নিদাকগ তাহা! একবায় 
লনা করিয়। দেখিলেই বুঝা যায়। “লতীত্ব' শবের অর্থ ক্মত্যন্ত সংকুচিত. 
ই্মাছে। বদি কোনো নারী বিবাহিত পতি ভিন্ন অপর ফোনো! পুরুষের 
দ্ছুরাগিনী ন।' হন-অস্ত বহুবিধ দোষ থাকা সত্বেও তিনি “সতী' হইবেন। 
তনি চোর হইলেও 'সতী, মিথ্যাবাদী হইলেও “সতী”, এমন কি পুত্রধাতিনী 

ইলেও 'তী'। আত্মহত্যা মহাপাপ । কিন্তু দেহ পবিভ্র রাখার জগ্ত যে 
দাত্মহৃত্যা তাহাকে আমরা 'মহাপুণ্য' বলিয়া! মনে করি । এইবূপ 'কতবো'র 

গাদর্শ পাত্রভেদে বিভি্ন। সৌন্দর্যের আদর্শ রুচিভেদে বিভিন্ন । 
মনুষ্যত্বের আদর্শ মন্ুষ্যভেদে বিভিন্ন । 

(ঘ) সমাজগত 

সামাজিক আচার ব্যবহার সকল দেশে এক প্রকার নয়। সেইজগ্ভ 
লবন্ধবাচক শবের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষে কোনো 

ব্যক্তি অপরিচিতা কোনো স্ত্রীলোককে “মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে কিছুমাত্র 
অন্বাভাবিক মনে হয় না। এখানে মাতৃ শবের ব্যবহার খুব ব্যাপক । আমরা 

'ভাই' বলিলে কেবল ভাইকে বুঝি না। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে “বাবু, ও €ভাই' 
এই ছুই সম্বন্ধে পল্লীবাসীর! প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন করিয়া লয়। ইংরাঘী 
১:0055£ শবও শুধু সহোদর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ইহা! এক সম্প্রদায়ভুক্ত 
লোককেও বুঝায় । “শালা সম্বন্ধ এদেশে পরিহাসের সন্বন্ধ। 'শালা” বলিয়া! 
পরিহাস করিতে করিতে উহ্না ক্রমশঃ গালাগালিতে পরিণত হ্ইয়াছে। 

গ্ালাগালিতে পরিণত হুইবারও একটা কারণ আছে। এই শবটির মধ্যে 
একটি আত্মাবমাননার তাব আছে। আমাদের দেশে কন্তাগ্রহণ করাটাই 
গৌরবের কাজ। কণ্ঠ! যে দেয় সে যেন মহা! অপরাধী । তাই যখন "শালা, 
লি তখন উদ্িষ্ট ব্যক্তির ভগ্মীকে গ্রহণ করিয়াছি এইকূপ মনোভাববশতঃ নিজে 
গৌরব বোধ করি এবং উদ্দি্ ব্যক্তি লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে। পুর্ববঙ্গে 

পরস্পরের মধ্যে “বেটা, শব্ষের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া! থাকেন। পশ্চিম, 
বজ্ে “বেটা” শষ্ের এক্সপ ব্যবহার করিলে সাধারণের কুচিকে আঘাত কর! 
টবে “শালা শব বাঙগালাদেশে গালিবাচক শব্রূপে ব্যবন্বত্ত হইতে 
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হইতে এন ন্ব্থার আসিরা পৌঁহিয়াছে যে, এখন পুরিচ দিবার পম 
অনেকে এই শব্ধ উচ্চারণ করিতে লক্ষ বোধ করেন। সম্ভবত. ইহার ফরেই 
চুদ, শব্দের: এত বেশী প্রচলন শালার অর্থ বদলাইয়াছে বলিয়া 
“সব্বী'র অর্থও. ব্দলাইয়া গেল। আমার অনৈক অবাঙ্গালী বন্ধু কোনো 

ভদ্রলোকের নীম করিয়া একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই 
তত্রলোক আমার সন্বন্ধী কি না। সে ভদ্রলোকের যে বয়স তাহাতে তাহার 
পক্ষে আমার 'স্ালক হওয়! অসম্ভব, তাই বন্ধুর কথাকে অভদ্রজলোচিত 

পরিহাস বঙ্গিয্বাই প্রথমে ভাবিয়াছিলাম। পরে বুঝিলাম তিনি নির্দোষ। 
'্বস্বী' শব তিনি আত্ীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন । 

বউ” শব্দে অর্থ নববিবাহিতা! কন্তা। কিন্তু “বউ' শব্ধের ব্যবহার 

গ্বশুরালয়ে অথবা শ্বশুরের দেশে সীমাবন্ধ। পিত্রালয়ে কোনো কন্তাই «“বউ' 
লয়, সকলেই 'ঝি'। বিবাহিতা কগ্য। এই অর্থ হইতে বউ শব স্ত্রী অর্থও 

গ্রহণ করিয়াছে। শ্বশুর পুত্রবধূকে “বউমা বলেন। আবার ভ্োষ্ঠব্রাতা 

পিভৃ-তুল্য বলিয়া! ভাশুরও ত্রাতৃবধূকে “বউমা” বলিয়া সম্বোধন করেন। 
অবিবহিতা৷ কগ্ঠা পিক্রালয়ে 'ঠাকুর বলিলে দেবতা! বা ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে। 

কিন্তু শ্বশুরালয়ে “ঠাকুর শবে শ্বশ্তরকেও বুঝাইতে পারে । ঠাকুরপো! বা 
ঠাকুরঝি শবে তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। আতজ্কাল অবশ্য শ্বশুরুকেও। 

পুত্রেবধূরা “বাবা' বলিয়া থাকেন। ভাস্তর সম্মানে শ্বশুরের সমান, তাই 

তাহাকেও ঠাকুর বলার রীতি ছিল এবং এখনও আছে। বটুঠাকুর (বড় 

ঠাকুর ), মেজঠাকুর প্রভৃতি আখ্যায় ভাশুরদের উল্লেখ করা হয়। 

জ্যে্তাত বাড়ীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! সম্মানিত। পিতাও তাহাকে মাস্ 

করেন। ঠাকুরদাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হইতে পারেন কিন্ত তাহার 
সহিত যে সত্বন্ধ সেকেবল আবারের। তাহাকে ভয় না করিলেও চলে। 
কিন্ত জোঠামহাশয়ের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ নয় । এই জন্তই কোনো ছোট ছেলের 

মুখে বড় কথ শুনিলে তাহাকে 'জ্যেঠা* ছেলে বলি। 

এককালে কষ্ঠা নিজে পানর পছন্দ করিয়! তাহাকে বরণ করিয়। লইতেদ, 
সেইজন্য পাত্রের নাম হইয়াছিল বর। কিন্তু এুগে পাত্রই কন্যা পছন্দ করিয়া 
বিবাহ করিতেছেন। প্রথা বদলাইঙক গিয়াছে, কাজেই বর শব্ের অর্থও 
পরিবতিত হইয়াছে। রঃ 
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| ৰ (৬) বস্তগত: 

আমর! প্রতিনিয়ত যে সকল শ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের আনি এবং. 
উদ্দি্ট অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে শব পরিবর্তনের আর একটি বিশেষ কারণ 
দেখা যাইবে । | 

“কাপড় শব্দ প্রথমে কার্পাসঙ্জাত বন্ত্রকেই ডা কিন্ত শ্রথন 
আমরা রেশষী বস্ত্রকে “রেশমী কাঁপড়' এবং পশমী বন্ত্রকে 'পশমী কাপড়” 
বলি। উপাদান নৃতন হইয়াছে কিন্তু পুরাতন উপাদানের নাম বদলায় 
নাই। আন্গকাল সধবা স্ত্রীলোকগণ “সোনার নোয়া॥ পরিয়া থাকেন। 
আমর! 'কীসার গেলাসে' জল খাই। “ঘড়ি” বা “্ড়ী” শবের অর্থ, সময় 
নিরপণের বন্ত্রবিশেষ। এই নামের পশ্চাতে একটি ইতিহান আছে। 
প্রাচীনকালে ছিদ্রযুক্ত ঘটে বালুক! বা জল রাখিরা সময় নিরূপণ কর! যাঁইত। 
এইবূপ ঘটকে ঘটাষস্থ বলা হইত। এইরূপে “ঘটা' শব্দের সঙ্গে সময়জ্ঞাপকতা' 
ভাবের একট! সংযোগ স্থাপিত হুহয়া গেল। তাহার ফলে শুধু “ঘটা শবই 
কালনিরূপক যন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল২৫। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের 

উন্নতির ফলে প্রিংয়ের সময় নিরনপক যন্ত্র ঘটাকে অপসারিত করিয়! দিয়াছে । 
কিন্তু তাহার নামটি নিজে অধিকার করিয়া বস্িয়াছে। “ঘড়ি* ঘটির ব্বপান্তর 
হইলেও তাহার অবয়বগত কোনে! সাদৃশ্ই ইহাতে পাই। তখনকার দিনে 
'ঘটা'কে টাযাকে গুঁজিয়! লইয়া যাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিত ন!। 

[ল আমরা “হাতঘড়ি “টে কঘড়ি, স্বচ্ছন্দ বহন করি । ফারসী 'পোলাও” 

শবে মাংসমিশ্রিত ভাত বুঝায় কিন্ত আমরা যে “ছানার পোলাও খাই তাহাতে 
(জাতের বা মাংসের কোনে! সংশ্রব নাই। '্বত” বলিলে গবাদি পত্র দুগ্ধজাত 
(এক প্রকার ঘেহত্রব্যকে বুঝায়, কিন্তু “ভেজিটেবল ঘি” যে সম্পূর্ণ নিরামিষ 
তাহা সকলেই জানেন। 'তুলি' দিয়! চিত্রকর ছবি আঁকেন তাহ! কোনো 
কালে হয়ত তুলার দ্বার! প্রস্তুত হইত কিন্ত'এখন উছা পশুলোমে নিঞ্ত হয়, 
ভুধ্ার সহিত উহার কোনো! সন্বন্ধ নাই। তৈলসিক্ত কাপড়ের পলিতা দিয়া 
দীপ জালাইবার প্রথা! অতি পুরাতন। এ পলিতার নাম 'ঝুতি। |. 

সংস্কৃত বতিক! হইতে বাতির উৎপতি। “বাতি' শব ক্রমশঃ [বতিকা] পলিতা 
২৫, নিদিষ্ট সময়ে যে পুরু কাংস্তমঘন পাতে হাতুড়ির খাঁ দিয়া বাজানে! হয় তাহারও- 

[ছাষ “্বড়ি'। লুক সময় নিরপণও করে এবং ঘণ্টা ঘণ্টায় বাজিগ্লাও থাকে। দতরাং তাহার, 
(পক্ষে “বড়ি? নামটি গ্রতণ কর] আরও সহজ হইল | 
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| হী আব চা তিক আলোকে 
বাজ বলিতে নার করিয়াছি হিন্দীতেও “বিজলী বততী” বলে। ও 

:»মোটরগা়ীরি প্রচলনের পূর্বে লৌকে ঘোড়ার গাড়ী 'হাকাই়া' চলগিত। 
'লিে “হাক' দিবার কোনো প্রয়োজন হয় শা, তথাপি ব্ড়লোকে মোটর 
শ্বাকাইযা” চঙ্জেন। ইংরাজিভেও রেল, মোটর প্রভৃতি হন্্রযানের চালনা 
পরথন্ধে 3:3৩ শবের প্রয়োগ অনেকটা! প্রকারের | 
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৬. ভাবাবেগ 

'মারাত্মক' অপরাধ, “অসম্ভব কথা, “অদ্ভূত” আচরণ, ভীষণ+ সমন্তা, “ভয়ংকর 
গোলমাল ্রসৃতি কথায় বিশেষণগুলির আক্ষরিক অর্থ যত ভয়ানক 

ব্যবহারিক অর্থ তত নছে। আমর! শ্বভাবতঃই সব কথাকে কিছু অতিরঞ্জিত 

করিয়া বলিতে চাই । ক্রোধ, ভন্ন, আনন্দ, বিরক্তি প্রসৃতি ভাবের আতিশয্য 

'ঘটিলে এইরূপ অতিরঞ্জনের প্রবৃতি আরও বৃদ্ধি পাঁয়। তাহারই ফলে 

উল্লিখিত প্রকারের শব্ধসমূছের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। সন্দেশটা কি 

“ভীষণ মিষ্টি! ছেলেটা ভয়ানক" ছুর্দাস্ত হয়েছে! এই ধরণের প্রয়োগ 

সচরাচর শোনা যার। 

বিনি পত্ধীর উপর অত্যন্ত দ্ধ হুইয়া বলেন, তোম"র হাতে যদি জল 

খাই তে। “আমার নামই অয়ুক নয়” তাহার নাম প্রক্কতই যে বদলাইয়! যায় 

তাছ। নহে, যদ্দিচ পরীর হাতের জল রাগ পড়িয়া গেলেই তিনি পান করেন। 

এই সকল শপথবাকোর যে জোর, অতিব্যবহারের ফলে তাহা! কমিয়া 

যায় । “মা কালীর দিব্যি,” “মাইকি? প্রভৃতি যে সব শপথবাক্য. পথে-খাটে 

শুনিতে পাওয়া যায়, উহাদের উপর আস্থ। স্বাপন করে কয়জন ? 

লোকট! 'দারণ, খাওয়া খেয়েছে বলিলে “দারুণ, শব্দের আক্ষরিক অর্থ 

রক্ষিত হয় না । মারের চোটে পিতার নাম ভূলাইয়া দিবার” কথা তথা- 

কথিত ভত্রললোকের মুখেও শোনা যায়। “এলেছ ?1--তবে আর কি £-- 

একেবারে আমার মাথ! কিনেছ।” “কি করবে?-এই আমার শ্রাদ্ধ!” 

“কচুপোড়া খা” 1 প্রভৃতি বাক্যে ক্রোধবশতঃ ঘে সব কথার ব্যবহার 

হইয়াছে বথা-অর্থে সেগুলির প্রয়োগ হয় লাই। অতএব বিদ্ময়াদি ভাবের 
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উদ্াসে যে সকল বাক্য বা শব গরপ্োগ করা হয়, সেই বত কনগুদিকে 
কেহ যেন সর্বত্র পরমার্থরূপে গ্রহণ না করেন ্ 

৭. ব্যপ্রিস্থলে সমষি 

সঞ্চার মূল অর্থ সন্ধিকাল। প্রাতঃ সন্ধ্যা, মধ্যাক্চ সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা 
প্রভৃতি কথায় সেই মূল ব্র্থই রক্ষিত হইয়াছে । ছুই পসন্ধ্যা' ছুই মুঠ! খাই-_ 
এন্সপ প্রয়োগও বিরল নহে । কিন্তু শুধু “সন্ধ্যা বলিলে এখন আমর! কেবল 
দিব। ও রাত্রির সন্ধিকালকেই বুঝি । এই অর্থে সন্ধ্যা শব্দের সমধিক ব্যবহার 
উহ্বার অর্থের সংকোচসাধন করিয়াছে । লিখিবার ভগ্ভচ আমর! যে "কালি 
ব্যবহার করি তাহা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ--এই কাল রংয়ের জন্তই উহার “কালি 

নামকরণ, ষদিচ লিখিবার কালি ছাড়াও অনেক বস্তরই রঙ কাল২৬। 

মহারাই্ই রাজপুতান! প্রতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকের নামের সহিত “বাঈ' শব 
যোগ করার রীতি আছে২৭। যেমন, মীরাবাঈ, অহ্ল্যাবাঈ ইত্যাদি। 

এ সকল দেশের ন্তকীরাও দেশাচার অন্ুনারে নিজ নিজ নামের সহিত 

'বাঈ' শব্ধ যোগ করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল পেশাদার নর্তকী 
বাঙ্গালাদেশে আগিয়। নৃত্য গীতের দ্বারা অর্থোপার্জন করিতেন তাহারা এ 

কারণে 'বাঈ' নাষেই পরিচিত হন। “বাইনাঁচ* অথবা “বাইড্ি নাচ" শবে 

তাঁছা লক্ষ্য কর! যায় | 'বাই” বলিলে প্ররুতপক্ষে এ সব দেশের সকল রমণীকেই 
নুঝানে। উচিত । কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সহিত তত্তৎদেশের রমণীসমজের সম্]ক্ 

পরিচয় ছিল না। বাঙ্গালাদেশ উত্তর পশ্চিমের নারী জাতির একটি সম্প্রদায়কে 
মাজজ দেখিয়াছিল। স্তরাং সেই সম্প্রদায়ের সহিত বুক্ত যে পদবী, তাহা 
কেবল সেই সম্প্রদায়েরই পদবী বলিয়। মনে.করিয়াছে। 'লালপানি' বলিলে 
রক্তবর্ণ জলমাত্রকেই বুঝাঁনে৷ উচিত, কিন্তু তাহ! না বুঝাইয়া উহ রক্তবর্ণের 

তরল পদার্থবিশেষকেই বুঝায়। 

২৬, এই প্রনদে.'সষইিহলে ব্যঠি? শীর্ষক অধায়ও দ্রষ্টব্য । 
২. যেষন পামর] ধদেবী' যোগ করি। 

৩ 
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সি ৮. সমরিস্থলে ্যষ্টি 

'আনেকের দ্বারা যেমন একের অর্থ প্রকাশিত হয় তেমনি একের হা়াও 
অনেকের অর্থ হঁচিত হয়। “কালি? শবে অর্থ কৃষ্ণবর্ণ তরলপদার্থ বিশেষ । 
কিন্ত লাল নীল সবুজ প্রভৃতি যে কোনো রঙের তরল পদদার্থকেই আমরা 'কাজি' 
আখ্যা দিই । “বাই” শর্ে এক সম্প্রদায়ের নগকী বুঝায়। কিন্তু আমর! 
বাঙ্গালী ন€কীর নাচকেও “বাইনাচ” বলি। হিন্দী 'ঢব শব্ধে এক প্রকার 

চর্ষাচ্ছাদিত বাগযন্ত্র বুঝায় । ইহার সহযোগে গীত হইবার জন্ত এক প্রকার 
সংগীতের নাম হুইল ণ্ঢব্' বা পপ সংগীত।. তাহা হইতে অগ্ঠান্ক আয়ও 
কয়েক প্রকারের সংগীতের “প' সংগীত নাম হইয়াছে, ষদিচ সে সকল সংগীতে 
চপ” বন্ধ ব্যবহার হয় না। বাঙ্গালা দেশের পুলিস্ কন্স্টেবলরা কোট, 

হাফ প্যাণ্ট এবং লাল পাগড়ি পরে। কিন্ত শিরোভূষণটির প্রতিই আমাদের 
দৃষ্টি বিশেবরূপে আরুষ্ট হয়। তাই আমরা “লাল পাগড়ি, বলিয়া 
পুলিস কন্স্টেবল্ বুঝাই । তাহা হইতে "লাল পাগড়ি" শব্দ আরও 
ব্যাপকতাবে পুলিস কর্মচারী-মাত্রকেই বুঝায় । অথচ সকল পুলিস কর্মচারীই 
যে লাল পাগড়ি পরে তাহা নয়। তথাপি লাল পাগড়ি বলিলে সকলের 
কথাই মনে পড়ে । পুগ্িস বিভাগের মধ্যে 'লাল পাগড়ি? পরিহিত ব্যক্তিদের 
সহিতই আমাদের পরিচয় বেশী | পথে বাহির হইলেই তাহাদের দর্শন মিলে। 
এই অগ্যই অর্থের প্রসার এবং আরোপ ছুইই হইয়াছে । 

(ক). দেহের পরিবর্তে অঙ্গের নাম 

প্রধান অঙ্গবিশেষের নাম করিয়া অনেক সময় সমগ্র দেহকে বুঝানো! হয়। 

এই ধরণের অর্ব-পরিবতনও কতকট! উপরিউক্ত শ্রেণীর অনুরূপ । 

আমরা যখন কাহারও চরণ দর্শন মানসে অত্যন্ত উংস্থক হইয়া পড়ি 
তখন শুধু শ্রীচরণ ছইটিই দেখিতে চাই ন1। রাগ করিয়া যাহার “মুখ' দেখিতে 
অনিচ্ছা! প্রকাশ করি সে যদি মুখ ঢাকিয়! সম্মৃথে আলিয়! দীড়ায় তাহ! 

হইলে রাগ বাড়ে বই কমে না। বাহার 'পাণি' প্রার্থনা করি তাহাকে 
সম্পূর্ণ এবং সমগ্রতাবেই কামনা! করি। হাফিজ কি সত্য সত্যই শুধু শ্রিয়ার 
গালের 'কুষণ তিলটি'র নুলাত্বরূুপই সমরূকনদ আর বোখারা দিবার প্রস্তাৰ 
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(করিয়াছিলেন? দীন দরসে বাড়ীতে যখন বড়লোক পায়ের ধুলা বেন: 
তখন সশরীরে আসিয়াই দেন, লোক মারফত প্রেরণ করেন না। 

স্ 

() এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক অন্যান্ত ঘটন৷ 
সম্বন্ধে ইঙ্গিত 

অঙ্গবিশেষের ত্বারা বেমন সমস্ত দেহ হুচিত হয়, তেমনি প্রধান বন্ধ 

বিশেষের দ্বারা আমুষঙ্গিক অনেক বস্তকেই বুঝায়। এক ঘটনা তৎসম্প ক 
অন্ঠান্ক ঘটনার কথ প্রকাশ করে। 

আমরা 'পান' খাই বলি, কিন্তু চুন খয়ের সুপারির কথা উদ্থ রাখি। 
'ভাত' খাইয়াছি বলিলে ভাল তরকারিও খাইয়াছি ধরিতে হইবে । 

'লালবাতি জালা'র অর্থ দেউলিয়া হওয়া ৷ 'ধামা ধরা'র অর্থ খোশমোদ 
করা। “পানে পড়া'র অর্থ মিনতি কর! । 

৯. অনবধানন্ত। 

অন্রত| ও অনবধানতা হেতু শব্দের নানাবিধ অপপ্রয়োগ এবং অরথান্তর 
ঘটে। ওদাসীস্ঘ অথবা প্রয়োগকারীর প্রতি সন্ত্রষবশতঃ জনসাধারণ অনেক 
সময় তাহা মানিয়া লয়। অবদান, শব তাহার এক উচ্ছল দৃষ্টান্ত। 
বায়স্কোপ কোম্পানির নবতম “অবদান, আজকাল প্রায়ই বিজ্ঞাপিত 
হুইয়] থাকে। 

আমর! “ম্ুতরাং, “তথাচ' ছঠাৎ, প্রভৃতি যে সকল সংসন্কত অব্যয় ব্যবহার 
করি তাহাদের অধিকাংশই মূল অর্থ হারাইয়া নৃতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। 
সংস্কতে 'এবম* শকের অর্থ এইরূপ, বাঙ্গালায় “এবং এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 

যে বেদকে আগ্তবাক্য বলিয়া মানে না অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না 
তাহাকেই “নাস্তিক বলা হইত। কিন্তু এখন যে ব্যক্তি দেশাচার মানে না 
তাহাকেও নাস্তিক বল! হয়। ্রেচ্ছ' শব্ধ গ্রথমে কোনো বিশেষ জাতি এবং 

দেশ অর্থে ব্যবন্ৃত হইত। এখন 'শ্লেচ্ছ' বলিলে কদাচারী বুঝায়। “পাষণ্ড? 
শব্ষে এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সঙ্্যাসীকে বুঝাইত। কিন্তু এখন উহার অর্থ, 
হইয়াছে নিষঠুর। 'বুজরুক” (ফারসী বৃনূর্ণ ) শবটি বাঙ্গালায় কিরূপ অর্থান্র 
লাভ করিয়াছে তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি। 'পায়নাছুলি'! নামে একপ্রকার নক্সা” : 
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“ওয়ালা শাড়ি বাজারে পাওয়! যায়। “শেওড়াকুলি' 'বেগুসছুপ্ি”গরসথৃতি 
'সাৃশ্তে লোকে 'পাননাক্ছলি'কে এক প্রকার অপরিচিত ছুল বলিয়াই মনে করে 
কিন্ত বন্ততঃ তাহা নয়। এ শবটি ইংরাজি 732€-2716”এর অপক্রংশ । 

কাঠের এবং লোহার মিন্্ীরা ইংরাজি 275৫৮ শবের স্কানে “রিপিট* উচ্চারণ 
করে। 'ফ্লিপিট :( 25686) কথার মূল অর্থ যাহাই হউক না কেন, 

মিশ্রী সমাজ্জে উহ্থার অর্থ লইয়া কখনও অনর্থ বাধিবে লা। আমরা 
''আরায চেয়ারে (9170-00511 ) বসিয়া বলিয়া এমনই আরামে অভ্যন্ত হইয়া 
পড়িয়াছি যে, উহার ৪20 (হাত রাখিবার স্থান ) দুইটি আছে কিনা সে দিকে 
দৃক্পাত করি না।' তাই গণ বিহীন চেয়ারকেও “আরাম চেয়ার, বলি। 

কিছুদিন আগেও চিঠিপত্রে বিধবা বুবাইতে স্ত্রীলোকের নামের শেষে 
“দেব্যাঃ, (ব্রাহ্মণেয় পক্ষে) এবং পান্তা (শৃড্রের পক্ষে) লেখার রীতি 
ছিল। আইনসংক্রান্ত দলিলপত্রে এখনও এ রীতি বর্তমান আছে দেখা 
যায়। এই রীতির মূলে একটি ইতিহাস আছেৎ৮। 

২৮, অমুকের লেখ| এই অর্থে যষ্ঠী বিভক্তির ব্যবস্থার । এখনও পর্বন্ত ব্রান্মণের। অমুক 

শমণণঃ বলিয়া অনেক লেখার শেষে নাম স্বাক্ষর করেন। “দেব্যাঃ, 'দাস্তা১* পদবীর মূলেও এ 

ধ্যাপার। কিন্ত কেবল্প বিধবার নামের সঙ্গে ইহার যোগ হইল কেন? দধবা ও নিন 

মামের সহিতও তে। হইতে পারিত ? 

বাঙ্গলী স্ত্রীলোকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন পূর্বকালে ছিল ন! ধলিলেই হয়। যাহা 
. ছিল তাহাও নিতান্ত অল্প। সুতরাং স্ত্রীলোকের! চিঠিপত্র একরকম লিখিতেনই না। লিখিধার 

্নর়কারও হইত না। কেবল পতিপুত্রহীন৷ অনাথাদের সম্পত্তিরক্ষার জন্য কাগজ পত্র লিখিতে 

€ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখাইতে ) হইত। দিল পত্রে তাহাদের নাম উল্লেখ করিবার বেদী 

প্রয়োজন হইত । পুরুষের পদবী (শমণণঃ, দাসন্ত প্রভৃতি )১-র নজিরে উহাদের নামের শেষে 

€গেব্যাঃ' ও দান্াঃ? ল্লেখা হইতে লাগিল। কিন্তু বিধবার নামই অধিক লিখিত হওয়ায় এই 

গদবীগুলি বিধবার পদ্নবী বলিয়াই অনুমিত হইয়া গেল। পরে সথবা ও কুমারীর! খন লিখিতে 

আর করিলেন তখন 'দেব্যাঃ “ও' দাস্তাঃ” হইতে পৃথক করিয়। *দেবী' ও 'দাসী' শব্দ বিন! 

বিভক্তিত্েই ব্যবহ'র করিতে লাঁখিলেন। এখন 'দাসী' উঠিতে বসিয়াছে, দাদপত়ীও দাসী 
॥হইতে লঙ্জাযোধ করেন। ফলে 'দাস্তা২ও বিরল হইয়াছে। এখন অদদেবপতী রমণীক়্াঞ 
€মেবী” বাছার দেবপত্ী ডাহাদেরি তো কথাই নাই। ফজে 'দেবী, 4 ব্যবছার 

বাড়িয়াছে। তাই “দেব্যাঃ” এখদও সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। 
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১৭. অর্থ হরি 

শুধু অনবধানতা বা অজ্ঞতা নয়, লেখকের বা প্রয়োথকার স্বেচ্ছা” 
চারিতাও অনেক সময় 'অর্থপরিবঙনের অন্ধ দায়ী হয়। 

' “বারুণী' শঙ্ষের এক অর্থ ; কিন্ত জানিয়া শুনিয়াও মধুস্দন এ শব্ষকে কেবল 
শ্রুতিমধুর হইবে বলিয়! বরুণের স্ত্রী অর্থে প্রয়োগ কগিলেন। 

প্রদোষ” শবের অর্থ রজনীমুখ, কিন্ত উবাকাল অর্থেও রবীক্রনাথ এ শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন । 

জানাল] ( পতুগীজ জানেল!1) শব্দের ধ্বনিসাম্যে এবং বাতায়নের আরুতি 
অনুসারে রবীন্ত্রনাথ 'জাঁলায়ন' শখ চয়ন করিয়াছেন জালনিমিত অয়ন 
অর্থাৎ গতিপথ এই ব্যাস বাক্যে জালায়ন শক্ের সমাস নিম্ন করিলে উহার 

আক্ষরিক অর্থ হয় জাল বা জালের রাস্তা । তাহা হইতে উহ্ছার গবাক্ষ এই 
অর্থ দিয়াছেন। ূ 

শ্বেচ্ছাচারমাত্রই নিন্দনীয় নয় । এইরূপ নূতন শব্দ শৃষ্টির ফলে ভাষার সম্পদ 
বৃদ্ধি পাইবে । 

১১, অর্থের অনিরিষ্টতা 

এমন অনেক শব আছে যাহারা বিশেষ একট। হুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে 
না। “ভদ্রলোক” ও 'দ্রমহিলা” এই শবদ্ধয় ইংরাজী :6157720. ও 19৫5 
এই ছুই শবের প্রতিশবব্ধূপে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী শব ছ্ুইটির ব্যবহার 
যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, বাঙ্গাল! শব্দ ছুইটিরও তেমনই । ক্ুতরাং "ভদ্রলোক" 
বলিলে ভক্রাতদ্র সকলকেই বুঝায় । 'ভদ্র' শবের আক্ষরিক যে অর্থ 'ভত্রলোকে' 
তাহা রক্ষিত ন! হুইয়া পরিবতিত হইয়াছে। বাঙ্গাল! সাহিত্যে যে সকল 
রাজাকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' আখ্যায় অভিহিত কর! হইয়াছে তাহা'দিগের অনেকের 
রাজত্ব হয়তো! পঞ্চগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজচরিত্রের বর্ণনায় 

শুধু বাঙ্গালী কবিরাই যে এইরূপ অর্থহীন বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন 
তাহা! নছে, প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যেও এইরূপ শবাড়ম্বরের প্রাচুর্য 
দেখা বায়। রবীন্রপাথ তাহার পকাদন্বরী চরিত্র” সমালোচনায় ইহা! লক্ষ্য 
করিয়া! বলিয়াছেন প্যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শুত্রক বিদিশা- 
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নগরীর রাজা, কিন্ত অপ্রতিহতগামী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে 
হইয়াছে, তিনি--চতুরুদধিমালামেখলায়! ভুবোভর্তা /” আবার সেকালের 
কবিরা চাটুকারিভায় যেমন মুক্তকণ্ঠ ছিলেন, নৃপতিবর্মও উপাধি বিতরণে 
তেমনি অক্কুপণ ছিলেন। কিন্তু সেই লকল উপাধির দ্বারা উপাধিধারীর 
বৈদগ্ধের পরিমাণ'ষখাযথভাবে নিরূপণ কর! যায় না। কবিকক্কণ, রায় গুণাকর, 
বিষ্ঠা দিগৃগজ,-বাচম্পতি প্রভৃতি উপাধিই তাহার সাক্ষ্য । 

রাঁজদত্ত উপাধি অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হয় । হ্ুতরাং সেই 
সব শবের আক্ষরিক অর্থ যাহাই হুস্টক না কেন, কার্ধতঃ সেগুলি কেবল 

কোনো! বিশেষ বংশ বা পরিবারের পরিচয় দিয়া থাকে । চতক্রবর্তা পদবীধারী 
অনেক লোক আছেন বাহার ছুইবেলা ছুই মুঠা অন্নের সংস্থানও করিতে 
পারেন না। বংশের কোনে ব্যক্তি অগাধ পাগ্ডিত্যবশতঃ হয়ত 'পণ্তিত' উপাধি 

পাইয়াছিলেন। ' বংশধরের! তাঁহার গুণ পাইল না৷ কিন্তু উপাঁধিটি পৈতৃক 

সম্পত্তির সহিত অধিকার করিয়! রহিল। কাজেই তাহারা না পড়িয়াও 

পণ্ডিত' হইল। “মজুমদার শব্ষের অর্থ রাজন্বের ছিসাঁবরক্ষক। মুসলমান 
আমলে ধাহার। রাজসরকারে এ কর্ম করিতেন তাহারা “মজুমদার” বলিয়াই 
অতিহিত হইতেন। তাহ! হইতে উহ! 'কুলপদবী”রূপে বংশাছক্রমে ব্যবহৃত 

হইতে লাগিল। শ্থতরাং অর্থ পরিবতিত হইল। 
“বিলাত” শবের অর্থবিদেশ। তাহা হইতে উহা! ইংলও অথবা আরও 

ব্যাপকগাবে ইউরোপকেও বুঝায় । আবার “বিলাতী+ ভ্রিনিস বলিলে প্রধানতঃ 

ব্রিটিশ ভ্রব্যকে বুঝায়। জাপানী জিনিস বিলাতী নয়, কিন্তু টম্যাটোর নাম 
“বিলাতী” বেগুন। গোল আলুকেও অনেক সময় “বিলাতী” আলু বল! হয়। 

আজকাল ইংরাজী £15%0 শব্ষের অনুকরণে বন্ধু” বট! খুব প্রচলিত 
হইয়া গিয়াছে । প্রর্বাণ অধ্যাপকও ইউরোপীয় প্রথায় নবীন ছাত্রকে বন্ধু 

বলিয়! সম্বোধন করেন। বিলাতী আদব-কায়দার প্রভাবে "বন্ধু শকের অর্থ 
অতিবিস্ৃত হইয়া পড়িয়াছে। দ্ুতরাঁং অমুক অমুকের “বন্ধু'--এই কথা 
বলিলে তাহাদের মধ্যে সম্্রীতিবন্কন থাকিতেই হইবে, এরূপ মনে করিবার 
কোনে। কারণ নাই। 

কিছুদিন আগেও বাঙ্গাল! দেশে কেবল ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকগণই 
নামের শেষে দেবী” লিখিতেন। এখন “দেবী' শবের ব্যবহার জাতিবিশেষে 
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নিবন্ধ নছে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের রমরীরাইি আজকাল নামের. 
শেবে “দেবী” লিখিতেছেন। এখন থিয়েটার বার্ক্কোপের অতিনেত্রীললাও দেবী । 
বিদেশী মহিলারাও মধ্যে, যধ্যে শখের ভারতীয় নাম লইয়া প্রান্তে একটি 
'দেখী' সংলগ্ন করেন। ইংরাজীতে নামের শেষে যে 80. লেখা হয় তাহাও 
প্রথমে আমাদের 'দেবী'র মতই সমাজের একটা বিশেষ অন্ভান্ত সম্প্রদায়ের 
লোকের পক্ষেই প্রযুক্ত হইত। কিস্ু এখন চ9থ.-এর গৌরব এদেশীয় “দেবীর 
তই একাকার হুয়া গিয়াছে । 

“খাওয়া” ধাতুর মূল অর্থ ভোজন করা । কিন্তু ইহার অর্থ ক্রমশঃ কিরূপ 
সীমাহীন ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে দেখিলে বিশ্িত হুইতে হয়.। খাবি, মাথা, 
মার, ধাক্কা, হোঁচট, ঘুষ এমন কি ঘণ্টা পর্যস্ত খাইবার ব্যবস্থাও বাঙ্গাল 

ভাষায় আছে। 

'লাগা*র অর্থ সংলগ্ন হওয়া |. কিন্তু রসগোল্প। যখন মিষ্টি “লাগে' এবং 

মেয়েটিকে যখন মন্দ 'লাগে* না, তখন অর্থ সুদুরবিস্তৃত হইয়া পড়ে । 

১২. গৌণার্থপ্রাধান্ত 

' শবের প্রধান অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কখনে! কখনো এক বা একাধিক গৌণ 
অর্থও দেখ! দেয় এবং সেই গৌণ অর্থ ভাষায় চলিত হইয়া-যাঁয় । 

“মোট কথা” শবে মোটের অর্থ বোঝা যায়। ইহার অর্থ হইতেছে 

এই যে, যতগুলি কথা বলা হইয়াছে তাহার অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া 

সারাংশ যতটুকু, কেবল সেইটুকুই। “মোট” শবের মুল অর্থ 'সমগ্টি। কিন্ত 
গৌণ অর্থ অত্যাবশ্তক | 

“মন্দির শব্দের মূল অর্থ “গৃহ” । কিন্তু এখন কেবল 'দেবালয়' অর্থেই 
ইছার ব্যবহার একরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 

'বাস্র, (-€বাপহর -€ বানঘর - বাঁলগৃছ ) শব্দের অর্থ থাকিবার ঘর। 
তাহা হইতে ইহার অর্থ হইল, বরবধূ প্রথম যে কক্ষে শয়ন করে সেই 

কক্ষ। .... 
“হিন্দু শষটি সিদ্ধু শবজাত। প্রাচীন পারসীকগণ সিদ্ধুকে “হিন্দ+ বা 

“হিন্দ'২৯ বলিতেন। তাহ! হইতে সিদ্ধু নদী যে প্রদেশে প্রবাহিত তাছার নাম 
হইল “হিন্দু; এবং তদ্দেশের অধিবাসীরা “হিন্দু, নামেই পরিচিত হইল । ফারসী 



8৬ বাগর্থ 

ভাবায় “হিন্দু শব 'কৃষ্ণবর্ণ অর্থও প্রযুক্ত হয়। ভারতে মুসলমান রাজদ্ছের 

প্র প্রা্কীলে অনেক 'তারতীয়কে .বন্দী করিয়া পারগ্ে লইক়্া যাওয়! হয় এবং 
সেখানে দাসপে: বিক্রয় করা হুয়। তাহার ফলে ফারসীতে “হিন্দু শব 

জ্ীতদাস অর্থও? প্রযুক্ত হইতে লাগিল। “হিন্দু, শব যে প্রথমে সিন্ধু প্রদেশ 
অর্থাৎ তারতবর্ষ: অর্থে প্রযুক্ত হইত তাহার প্রমাণ অনেক স্থলে পাওয়া 
যায়। কিন্তু দেশ অর্থে “হিন্দু' শক ক্রমশঃ অপ্রচলিত হুইয়! গেল,.তাহার ফলে 
আবার নৃতন করিয়। “হিন্দুস্থান' শব্ের উৎপত্তি। “হিন্ুস্থান' শবের আক্ষরিক 
অর্থ-হিন্দে যাহার! বাস করে তাহাদের দেশ। সংস্কৃত অলংকার শান্ত্রমতে 

'ভবানীপতি লিখিলে'যে দোষ হয় ইহারও সেই দোষ। 

যে কারণগুল্সি উল্লিখিত হইল উহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না প্রধান কারণগুলিকে যতদূর ন্বশূঙ্খলভাবে পারা যায় সাঁজাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি । এই সাজাইবার পদ্ধতিও যে সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াছে একথা 
সাহস করিয়া বলিতে পারি না। 

উদাহরণস্বরূপ যে সকল শব্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি যথাস্থানে বসাইবারই 
চেষ্টা করিয়াছি । তবে তাহাদের অনেকগুলি স্থানাস্তরেও বসানো চলে, কারণ 
একই শৰের অর্থপরিবর্তনে অনেক সময়েই একাধিক কারণ বর্তমান থাকে। 

২৯, সংস্কৃত নস্ফাসমী হ। 
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সংস্কতের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিতের! বরাবরই প্রা্ৃতের উপমা' 
নন গ্রাম্য বার্পিকার বঙ্গে । নগরের লাজ-জ্জা প্রসাধন অলংকরণ তাহার, 

৮--হয়তো! বা অবজ্ঞাতও বটে। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত মে, বন্ধন- 

সন মানিতে চাছে না। তাহার প্রসাধন ভিন্ন ধরখের, বেশবাস ইচ্ছাধীন 
হার আচার .বাঁধারীতির বশ নছে। আর সংস্কৃত জনপদপালিত! নাগরী ). 

াতিজাত্যের চিহ্ন তাঁহার সর্বাঙ্গ ধিরিয়া আছে। ভাহাকে নিয়ম মানিয়া 

জিতে হয়। অনিয়মের উদ্দামতা তাহার মধ্যে নাই, আছে স্থুনিয়ত পরিমাণ" 
ব। প্রারুত লঘুগতি মুক্তব্ণী, বন্ঘ হরিণীর মত স্বাধীন তাহার সঞ্চরণ। 
এখন এই উক্তির মধ সত্যালত্য কতটুকু আছে দেখা যাউক। প্রাকৃতের 

কানো! নিয়ম নাই ইহাই যদি এই উপমার অর্থ হয়-_তাহ! হইলে তাহা 
দো নিভূল হইবে না। চলিত ভাষ| একাধিক এবং প্রত্যেকেরই ব্যবহারে; 
হন্নতা আছে। প্রতি চলিত ভাঁষারই একটা পৃথক নিয়ম আছে। অবশ্ঠ সে 
নয়মের শৈথিল্য থাকা অসম্ভব নছে। প্রারুতমাত্রেরই প্র্ূপ এক একটা 
দয়ম আছে। তথাপি তাহার যে একট! শ্বাধীনত1 আছে সেটা তাহার 
[চ্ছন্দ্যে। , স্বেচ্ছাচারের সহিত স্বাধীনতার যোগ নাই। অরাজের, অর্থ 

নহে। 

বাঙ্গাল! ভাবার ক্ষেত্রে এখন অরাজকতা! উপস্থিত । রাষ্ট্রবিগ্রব উপস্থিত 
ইলে দেশ যেমন খণ্ড খণ্ড হুইয়! বু ক্ষুত্র রাজো বিতক্ত হুইয়। পড়ে, অথচ 
কানে রাজ্যেই প্ররূত রাজা থাকে না, আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে আজ 
হমনি ছুর্ধোগের আবির্ভাব । লেখকদের মধ্যে ধাহাদের কিছু কিছু শক্তি 
[ছে তাহারা প্রতোকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরণে লিখিতেছেন, অল্পবল বা হীনবল 
[খকেরা উহাদেরই মধ্যে এক-এককনকে আদর্শ ধরিতেছেন। আবার কেহ 
চছ বা বাছুড়বৃত্ধি অবলম্বন করিয়া বসিতেছেন। ভির ধরণ বলিতে আমি ভগগী 
রিতেছি না। ভঙ্গী লেখকমাত্রের তিন হইবেই। আমি বলিতেছি শব ও 
ক্যগঠনের প্রাথমিক নিয়মগুলির কথা | এ গ্রবৃন্ধে কেবল শবগঠন অর্থাৎ 

বানানের কাই আলোচনা! করিব। 
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* শ্বাঙ্গালা শব এখন বহুরূপী । একই শবের বানান নানা রকমের । 
চলিত তাষায় এই অত্যাচারটা সর্বাপেক্ষা 'অধিক। এক বাংল! শকেরই 
চার রূপ )--বাঙ্গ লা? বালা, বাঙ্গাল! ও বাংলা । ও এবং জ-এ হুসন্ত ন! দিলে 
রূপ আরও বাড়ে। "একমাত্র -ছি'প্রত্যয়যোগে কর্ ধাতু যে কত রূপ ধারণ 
করে তাহ! বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই জানেন। -ছি যুক্ত হইলে কর্ ধাতু কত 
রকম রূপ পাইতে পারে নিয়ে তাহার একটা তালিকা দিলাম ঃ 

১. করছি ২, কোরছি ৩, ক'রছি 
৪. করছি ৫, কোর্ছি  . ৬. -ক'র্ছি 
৭, কচ্ছি ৮ কোচ্ছি ৯, ক'চ্ছি 

১০, কচ্ছি ১১. কোচ্ছি ১২, কণচ্ছি 

ইত গেল বারটি। আবার "ছ,এর স্থগে “৮” লিখিলে আরও বারটি। তাহ: 
হইলে “কর্” ও -ছি* র যোগে সর্বস্তদ্ধ চক্বিশটি শবের হৃষ্টি হইতে পারে.। 
বস্ততঃ চব্বিশটি ন| হউক, প্রদশিত শব্বগুলির অন্তত পনের ষোলটি ছাপার 
অক্ষরে দেখিয়াছি । অথচ ভাবিয়! দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে এ চব্বিশটি 
শকের মধ্যে ২৩টি সম্পূর্ণ অনাবশ্তক। এই তেইশটি শব যে কত দিক দিয়া 
কত অন্থবিধ! হৃতি করে, ভুক্ততোগী-মান্রেই তাহা ভানেন। লেখকের 

অন্থবিধা, প্রতিপিপিকারের অন্ুবিধা, কম্পোজিটরের অন্গুবিধা, অন্থুবিধা 
সকব্েরই। প্রথম ভাষাশিক্ষার্থীদের প্রতি যে অকারণ অতাচার কর! হয় 
তাহার কথা ছাড়িয়াই দিলাম । 

€1018+ কথাট। লিখিতে হইলে কাহাকেও ভাবিতে হয় না, £ লিখিব কি 
৪? লিখিব। “এর উপর বিন্দুটা দিতে ভুলিয়া ' গেলেও বুঝিবার পক্ষে কোনে 
'অন্্বিধ! হয় না। ইংরাজী যিনি কিছুমাত্র জানেন তিনিও ইছ। বুঝিয়া 
লইবেন কিন্ত 'করছি'র চতুবিংশতি রূপের কোন্টি লিখিব ইহা! তাবিতে কিছু 
সময় দিতেই হয়। অথচ ভাবনার সমাধান হইয়া উঠে না। কলমের আগায় 
যাহ! আসে তাহাই বসাইয়া দেওয়৷ হয়। বানান নিদিষ্ট না হইলে ইছা! ছাড়া 
আর কিই বা উপায় আছে? তাহা ছাড়া ৫০918” কথাটা যতই অস্পষ্ট 

রকমে লিখিত হুউক না কেন, কথাটা কি একবার অস্থুমান করিয়া লইতে 
গারিলে--কি প্রতিলিপিকার, কি কম্পোজিটর--বানানের জদ্ক কাহাকেও 
ভাবিতে হইবে লা। তাহার কারণ 0০128 এর বানান ছই রকম হুইবার 
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পায় নাই। কিন্তু “করছি'র বেলায় প্রত্যেকটি অক্ষর পড়িতে পারা চাই, 
তাহ! না পারিলেই বিপদের সম্ভাবনা । 

পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ভাষা বতগুলি তাহাদের সব কর্পটিরই বানান নিদিষ্ট 
হইয়া গিয়াছে ।. লময় হয় নাই বলিয়া আমর! আর কতদিন বসিয়া থাকিব! 
যতই বিলম্ব হইবে ততই জটিলতা বাড়িবে। হ্ুতরাং অগোৌণে বানান নিধণরণ 
করা আবশ্কক হুইয়! পড়িয়াছে। ভাবিলে বি্মিত হইতে হয় যে কালভেদে 

এবং কৎপ্রত্যয় যোগে একট! ধাতুই প্রায় হাজার রূপ গ্রহণ করে। নিদর্শন- 
্বর্ূপ কর্ ধাতুর রূপ-তালিকাটি এতৎসহ সন্নিবেশিত হইল । 

বাঙ্গাল বানান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা! একেবারেই হয় নাই এমন, 
নহে। কিন যাহা হইয়াছে, তাহার ফল কিছু ফলে নাই। প্রায় দশ বৎসর 
পূর্বে অধ্যাপক হ্ুলীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহুলানবিশ 
প্র়ুথ কয়েকজন পণ্ডিতের উদযোগে একটি খসড়া বানানপদ্ধতি প্রস্তত করা 

হইয়াছিল | রবীন্দ্রনাথ সাধারণস্াবে এ পদ্ধতিটি অন্থুমোদন করিয়াছিলেন । 

সেই সময় হইতে বিশ্বভারতী কতৃক গ্রকাশিক রবীন্ত্রনাথের বইগুলিতে এ 

বানান পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়াছিল। পরে অবশ্ত আবার কিছু কিছু 
পরিবর্তন কর! হইয়াছে 

এ পদ্ধতিটির সথ্বস্ধে প্রশাস্তবাবু বলিয়াছেন, “কাজ চালানো যায় 

এমন একট। পদ্ধতি খাড়া করাই আমাদের উদ্দেস্ত। তাই নিয়ম, 
ও সংগতির দিক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুত একটি পদ্ধতি তৈরী 
করবার চেষ্টা আমর! করিনি। অত্যন্ত সংস্কারে যাতে বেশী আঘাত ন! লাগে 
মে দিকে দৃষ্টি রেখে জারগায় জায়গায় অনেক অসুবিধা সন্ত্বেও অত্যন্ত গ্রচলিত 
বানান গ্রহণ করতে হয়েছে ।” অভ্যস্ত সংস্কারকে যতদূর সম্ভব অনাহৃত 

রাখিয়1ও এই যে বানানপদ্ধাতি অবলম্বন করা হুইয়াছিল ইহাতে এমন কিছু 

ছিল না যাহা লেখকসম্প্রপায়ের ভীতি উদ্রেক করিতে পারে। নূতন 

অপরিচিত এবং 'অনভ্যন্ত বিষয়ে হাত দিতে হইলেই লোকে প্রথমতঃ ভর় 
পাইবে ইহা ম্বাভাঁবিক এবং সেন্ধপ বিষয় গ্রহণ বা শ্বীকার করতেও কুষ্া 
বোধ কর! অন্বাতাবিক নহে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সে রকম কিছু ছিল ল1। 

১. প্রশান্তকুমার মহলানবীশ লিখিত “চল্তি ভ!যার বানান, প্রবানী, অগ্রহথারণ। ১৩০২ 

পরে পুক্তিকাকারে পুনমু্রিত। 



৪8. 7 ৮17 বাগ 
ইচ্ছা করিলে দির সেটা গ্রহণ করিতে পারিতেন। আঁর রী কার 
থাকিলে তাহা! আলোচিত হইতে পারিত। কিন্তু এই পদ্ধতি স্বীরুত, 
হয় নাই, ইহার জণা্ডধ সম্বন্ধে আলোচনাও উঠে নাই। হয়তো ব 
বাঙ্গালী জাতির গ্ররতিগত শিখিলতাই এইরপ নিস্তব্ধতা এবং নিশ্চেষ্টতার 
কারণ । | 

আঞজ্জ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ' একই শব্ষের বানা; 
লিখেন ভিন্ন ভি ভাবে । এমন কি একই লেখকের ছাতে একই শবে; 
একাধিক বানানও দেখা যায়। আধুনিক বাঙ্গালা-লেখকগণের পুস্তকাদিতে 
ইছার দৃষ্টান্তের অভাব হইূবে না। আমরা কিছুকাল ধরিয়! এইক্সপ দৃষ্টা 
সংগ্রহ করিতেছি । এ পর্ধস্ত যত শব্দ সংগ্রহ কর! হইয়াছে সে গুলিকে বিতি। 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়! বানান সম্বন্ধে কোন্ কোন্ স্থানে পার্থক্য ঘটে তাহ 

বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সেই বিবরণটুকুই লিপিবহ 
করিলাম । এই সমস্তাটি বঙ্গভাষার কর্ণধারগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে 
চাই। যে ভাবেই হউক একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। ভাবার ব্যাকর, 
প্রণয়নের সময় আসে নাই বলিয়া যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া! আর চনে 

না। এইবার ভাষার গতিপথ নির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে 
যতদিন না ঠিক হয় 'করছি'র চতুবিংশতি রূপের মধ্যে একটিথাত্র রক্ষণীয়- 
অপরগুলি বর্জনীয়--ততদিন প্রতে)কেই স্ব-শ্ব প্রধান। 

কথা উঠিবে চতুবিশতি রূপের মধ্যে শুদ্ধ কোন্টি? তাহার উত্তরে 
বলিব, শ্তদ্ধি অশুদ্ধির হুল্মাতিস্দ্ম বিচার করিবার সময় এ নয় 

হয়তো সব কয়টিই শুদ্ধ হইতে পারে। আমরা বশি পণ্ডিতগণ এই 
চব্বিশটি শবের মধ্যে ভাষায় গৃহীত হইবার পক্ষে যেটির সধাপেক্ষ' 
অধিক যোগ্যতা আছে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। বিচারকালে লিখন: 
সৌকর্ধ, ব্যাকরণসুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত গুণগুলিই আলোচনার মধ্যে আসিবে 
বিশেবজ্ঞের হাতে সে ভার অর্পণ করিতে হইবে এইভাবে যখন নিয়মের 
ঘারা তেইশটি অনাবশ্তাক শব্কে নির্বাসন দেওয়া হইবে, তখন ভাষালক্ষী 
'অনেকটা স্থাচ্ছন্দ্যলাভ করিবেন । 

প্রশ্ন উঠিবে নিয়ম করিবে কে এবং একজন তাহা করিলে সকলে স্বীকা; 
করিবে কেন? 



চলিত বাঙ্গালা ও ভাহার বাষান ৪৫. 

সাহিত্যের সব শাখায় সকলের সমান অধিকার নাই, থাকা াতাবিকও 
য়। এক বিষয়ে সকলেই বিশেষজ্ঞ হুইতে পাঁঠরন ন1। বাঙ্গালা ভাষার 

ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারিবেন, তাহার হিতাহিতের তার লইতে 
রবেন_-এ আশ! আমর গ্রত্যেক বাঙ্গালা লেখকের কাছে করিতে পারি 

না। আর লেখক বা সাহিত্যিকমাত্রই যে এ দাবি করিবেন ইহাও মনে 
করি করি না । আচ্ছা মনে করা যাউক, রবীন্দ্রনাথকে পুরোবর্তী করিয়া 
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ 

সর বিদ্যানিধি, প্রযুক্ত রাজশেখর বন্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ একটি সভায় মিলিত 

টইয়া সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি লইয়! একটি ব্যাকরণের খসড়৷ প্রস্তুত 
করিলেন। এইক্পে যে নিয়ম প্রণয়ন কর! হুইল তাহ! সাহিত্যিকবর্গ বা 

লেখকসমাজ মানিতে অসম্মত হইবেন এক্প আশঙ্কা করিবার কোনে! সংগত 
কারণ আছে কি? অবশ্ ইহাও দেখিতে হইবে ষে লেখকদিগকে যেন উপেক্ষা 
করা ন! হয়। ভাবার নিয়ম গঠন সম্পর্কে তাহাদের মতামতও আহ্বান করিতে 

হইবে এবং বিচারকালে তাহাদের মতামতের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিবদ্ যদি এই কাজে অগ্রণী হল 
তাহা হইলে বাঙ্গাল ভাষার একট! মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

পক্ষ বাঙ্গালার উন্নতিকল্লে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এ 

বয়ে তাহাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। বিধান রচিত 

ই হয় না, তাহার প্রয়োগ শক্তিসাপেক্ষ | বিশ্ববিপ্কবলয়ের হাতে সেই 
ক্তিআছে। 

বাঙ্গালার বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ইতিপূর্বে যে সকল তর্কবিতর্ক 
করিয়াছেন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে গুরুতরদ্ূপে আকৃষ্ট হয় 
[ই। বানান সম্বপ্ধে কথা উঠিলেই তাষার কথা উঠে এবং বাণানসমন্তার 

গুরুত্ব ভাষাসমন্তার নীচে চাপা পড়িয়া যায়। কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালায় 
পাধু এবং চলিত নামে যে ছুইটি লেখ্য ভাষা গ্রচলিত আছে, এ ছুইটিরই 

1র কোনো আবন্তকত1 আছে কি না? গিলত্তিক1-কার বলেন, একটির 

রাই যদি কার্ধসিদ্ধি হয় তবে আর একটি শিখিবার জন্ত যে শ্রম কর! হইবে 

হা তো হুইবে পণুশ্রম। তাহার মতে লেখ্য ভাষা একটাই থাক! উচিত 

[ সাখুই হউক-_-আর চলিতই হউক। পরে কয়েকটি যুক্তি অবলম্বন করিয়! 



৪৬ ; বাগর্থ 

দেখাইয়াছেন পলেখ্য চলিত ভাবাই একা বৈিক হবার যোগ্য, যদি তাতে 
নিয়মের "বন্ধন পড়ে এবং সাধু ভাষার সঙ্গে রফা! কর” হয়।* 

চলিত তাষার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া রবীন্রনাথ বলেন-_-“আম! 
প্রাকৃত বাংলার থে মৃল্য--সে সজীব গ্রাণের মূল্য, তার মর্মগত তত্বগুলি বাধ 
নিয়ম আকারে ভাঁলো৷ করে আজও ধর! দেয় নি বলেই তাকে ছুয়ে রানীর মতো 

গ্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুতে 

ফেলতে হবে মাটির তলায়, এয়ন দণ্ড প্রবর্তন করার শক্তি কারও নেই। 
অবস্ত যথেচ্ছাচার ন| ঘটে, লেট! চিন্তা করবার সময় এসেছে স্বীকার করি। 

চলিত ভাষার প্রতিই কবির আন্তরিক টান, তাহা! শুধু এই উক্তি হইতেই বুঝ! 
যায় এমন নহে, তাহার অগ্ঠান্ত নিদর্শনও আছে । কয়েক বৎসরের মধ্যে 

সাধুতাষ। একরূপ লিখেন নাই । ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তীহার 'সাধুতাধ! 
বনাম চলিত ভাব” শীর্ষক পুত্তিকায় সাধু ও চলিত ভাষার “মধ্যে মীমাং সা 
করিতে গিয়! শেব পর্যস্ত “আধা ডিগ্রী এবং আধা ভিসমিস্* দিয়া বন্ধিমচন্ত্রকেই 

আদর্শ ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, “বস্কিমচন্দ্র সাধুভাষ| এবং চলিত ভাষার 

সংমিশ্রণে যে অপূর্ব রচনারীতি প্রবর্তন করিয়! গিয়্াছেন তাহাই প্রকট 
প্রণালী ।” কিন্তু বঙ্কিমের ভাষাকে আমরা সাধুভাষার পর্যায়েই ফেলিয়া থাকি। 

সে যাহাই হউক, এ প্রসঙ্গ এখানেই বন্ধ করা ভাল। কারণ এইক্প বাদাম 

বাদের মধ্যে বানানসমস্ত। ভাষাসমন্তার অন্তরালে আচ্ছন্ন হইয়! যায়। এখন 
কিন্তু আর আমাদের কালক্ষেপ করিবার অবসর নাই । যে ষমন্তাই হাতে আসে 
অবিলম্বে তাহারই মীমাংসা করিয়! ফেল! প্রয়োজন । চলিত বাঙ্গালার বানাদ 
সম্বন্ধে যখন বিচার করিতে বসিব তখন অগ্য কোনো দিকে মন দিবার 

আবশ্তকত] নাই। চলিত ভাষাই একমাত্র লেখা ভাষা হউক বা না হউক, 
তাহার বানান নিধণরণ করিবার প্রয়োজনের ভাস হয় না। 

১. অ--ও 

(ক) বাঙ্গালা শবের শেষ অক্ষরে যদি অ ম্বর থাকে এবং সেই 
অ যদি গ্রস্ত ন] হয়, তাহার উচ্চারণ হয় কতকটা “৩+-এর মত। 

যেমন, মত--মতো॥ গত--গতো, ভাল--ভালো, গেল--গেলো ইত্যাদি 
এ নিয়মের বিপর্যয় কখনে! ঘটে নাঁ। জুতরাং এরূপ স্থলে ও-কার যোগ 
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রিবার প্রয্বোজন কি? বদি উচ্চারণের অন্থরূপ বানান করিতে হয় তাহা 
ইলে তো “বন” ( অরণ্যার্থক) কে “বোন” লিখিতে হর, কিন্তু তাহা! কি সংগত, 

ইবে? 'গোলক", এবং 'গোশলোক' এই ছুই শবের উচ্চারণ প্রায় লমান, 
কিন্তু তাই বলিয়া গোলক শবের “ল"য়ে ও-কার দেওয়া কেহ সমর্থন করিবেন 
ক? অবপ্ত অনেকে বরিতে পারেন, তৎসম শবের বানান পরিবর্ভম 
শনাবশ্তক | কিন্তু শিক্ষিত তদ্রলৌকের লেখায় তৎসম শবের সংখ্যা কি 

কম? তাহার উচ্চারণে যপ্দি অন্ুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে “ভাল' “মত 

প্রভৃতির স্কন্ধে অকারণ বোঝা চাপানে! কেন? 
“এমনতর+ এবং “অধিকতর” উভয় শবেরই 'র'-এর উচ্চারণ হয় 'রো+য়ের 

মৃত। ইছাদ্দের কোনোটির শেষে ও দেওয়া বিধেয় কিন? সংস্কত অর্থাৎ. 

তৎসম শব্দ অবিকৃত থাকিবে এইরূপ নিয়মই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে 

অধিকতর”তে “ও' যোগ করা চলে নাঁ। কিন্তু “এমনতর”কে “এমনতরো” 

লিখিলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না । ইহাতে কোন্টি ফারসী “তরহ, আর কোন্টি 
দংস্কত তির” তাহা! সহজেই চেনা যায় । রবীন্দ্রনাথের লেখায় “এএমনতরো” 

বানান লর্বদাই দেখ। যায়। 
প্রেরণার্থক ধাতুর লামান্তরূপে (11316 ) বাঙ্গালায় 'ন' লাগানো 

ইয়া থাকে । যথা, "খাওয়ান" “বসান “শোওয়ান” ইত্যাদি । অনেকে এই 
কে “নো” করেন। ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপেও এই সমন্তা । গেল, 

গেলো ? গিয়েছিল, না--গিয়েছিলে ? যেত, না--যেতো ? অন্ুজ্ঞাতেও 

ভাই । কর; না_করো ? ক'র, না-ক'রো (করিও )1 এস, না-এসো। ? 
বল, নাস্ষ্বলেো ? 

(খ) পরে ই বা ঈ স্বর থাকিলে পূর্ববর্তী অকাঁরের উচ্চারণ হয়' 
ওকারের মত। তথাপি কেহ কেহ লিখেন 'রোইল'। ই শ্বর লোপ 
পাইলেও পূর্ববর্তী £অ? “ও” হয় । যেন, কেমন “করে' এলে ? কিন্তু--সে এখন 
ফি «করে? ? নামের গুণে “তরে? গেল। কিন্ত-_-কার “তরে' তুই কাদিস্? 

এই সকল শব লিখিতে রবীন্রনাথ প্রায়ই ইলেক্ বা ওকারের সাহাব্য, 
গ্রহণ করেন না। সত্যই এ সব শবে ওকারের চিহ্ন কিছু না থাকিলেও 
কারের অস্তিত্ব বুবিবার পক্ষে কোলে! অন্বিধ! হয় না। বাক্যের অন্য দ্বারা 

হতেই বুঝা! যাইবে শব্খটি “করে? (করিয়া ) না! “করে ( করিয়। থাকে ), 
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মরে (মরিয়া ) লা 'মরে? (প্রাণত্যাগ করে )1 অঙুঞ্জাতে একটু অন্বিধ 
কইতে পারে 1 “কর (এখনই কর ) এবং “কর' (করিও) এই ছুই রকম রূপের 
মধ্যে যে পার্থক্য পেটা সহসা ধরা না পড়িতে পারে। কিন্তু অভ্যায়ের দ্বার! 
এ সকলও সহিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ইংরাজীর একই বানানের শব্দে 

. স্থল বিশেষে বিভিন্ন উচ্চারণের অভাব নাই, অথচ আমরাই মাতৃত্তস্তের সঙ্গে 
পঙ্গে তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলি। £590+ “156; প্রভৃতি শব্দ এই প্রসঙ্গ 
স্মরণীয় । 

একটা কথ! এখানেই বলিয়] রাখা আবশ্তক যে, উচ্চারণ অনুসারে বানাদ- 
পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহ! বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন 
করিবে । ধলা গে এক স্থানের ভাষাকেই আদর্শ ধরিলাম--যদিও তাহাতেও 

"নেক বিপদের আশঙ্কা আছে-_কিন্ধ এক প্রদেশেই কোনে! "অ+ 'ও"-রূপে 
উচ্চারিত হয়, আবার কোনে! “অ' অবিকৃত থাকে । পণ, রণ, ক্ষণ; কিন্তু মন, 
বন, ধন। অথচ ইহাদের প্রায় সবগুলিই সংস্কত শব । 

শুধু তাহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যুৎপন্ন এবং বানানেও ভেদ আছে এমন 
অনেক শব একইবরূপে উচ্চারিত হয়। বানানে ভেদ থাকিলেও উচ্চারণে 
কোনে অনুবিধা হয় না। এখানে বানান এক করিয়া ফেলিলে অর্থগ্রহের 

পক্ষেই অস্থবিধা জন্সিবে ৷ উদাহরণ শ্বরূপ “লক্ষ --লক্ষ্য”, “কটী'"-কো টা? 
প্রভৃতি শবের উল্লেখ করা যায়। 

(গ) পরে উ-ন্বর থাকিলেও পূর্বৰত “অ” "ওঃ হয়।, যথা, “পড়, মা” 

“পোড়,য়াঃ (পোড়োঃ পড়ো, পড়ো )3 প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় 
' 'প'ড়ো” বানান দেখিয়াছি ! প্ররূপ মরুক-ম'রুক, যৌরুক ) মহয়া_ মোহুয়া 
ইত্যাদি । উ-কার পরে আছে বলিয়! অনেকে 'গোরু'কে গিরু' লিখেন। 

সুনীতি বাবু “গার” লিখিবার পক্ষপাতী । ভিনি বলেন মুল শবে ও বউ 

থাকিলে অপত্রষ্ট শবে তাহার চিন্তম্বরূপ ওকার রাখা উচিত। এই বারণে 

তিনি 'মতি' না লিখিয়া “মোতি” লিখেন, কারণ “গোরু? যেমন “গোক্প” হইতে 
'আগত 'মোতি' তেমনি 'মৌক্তিক' হইতে আগত । . 

(ঘ) পূর্বে ই বা উ ম্বর থাকিলে পরবর্তা অকারাদির প্রভাবে তাহা 
খ্বথাক্রমে একার ধা ওকার হইতে চায়। যেমন 'ভিতরঃ 'ভেতর+$ উপর" 
“ওপর” $ 'পিছনম--'৫পছন' ১ উঠে”--*ওঠে ইত্যাদি । “বাংলার বানান সমস্ত” 
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শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের মতি এই প্রসঙ্গে তুলিয়া দিতেছি । “আজ- 

কাল অনেকেই লেখেন-__“ভেতর' ওপর" আমি লিখি নে। কিন্তু কার বিধান 

মতে চলতে হবে ?” 

(ড) ঘুমান, চিবান, এগান, বিলান প্রভৃতি শিজস্ত ধাতুর ধিতীয় অক্ষরের 

“আ+কার উচ্চারণে “ও হয়। ফলে বানান হয় “বুমোন+ “চিবোন? ইত্যাদি। 
কখনও কখনও ওকার বা আ-কার কিছুই দেওয়৷ হয় না, শুধু অ-যুক্ত ব্যঞ্জনটি 
রাখিয়া দেওয়। হয়। যেমন “চিবতে”, “ঘৃমতে" ইত্যাদ্দি। “গাড়ী “টিকতে 
টিকতে, ছদিনের দিন পৌছল।”--প্রমথ চৌধুরী, নীললোহিত । 

অকার বা ওকারের স্থানে উ-কারের প্রয়োগও দেখ! যায় । যেষন, 

ঘুমুতে “চিবুতে” ইত্যাদি । তিন রকমের ব্যবহারই প্রচলিত। কি রাখিতে 
হইবে? আর কি ত্যাগ করিতে হইবে ? 

জোর দেওয়ার জগ্ত অনেক শব্ষে একট1 “ও? যুক্ত কর! হয়। যেমন, 

“কখনও” "তখনও, ইত্যাদি । কিন্তু অনেক সময় এই শব্দগুলির “কখনো” 

'তখনে।” এই রকম বানান করা হইয়া! থাকে । বিরুদ্ধনাদীর দল বলেন, 
'কখনে! “তখনো” “কোনো” রাখিতে হইলে সামঞ্জন্তের অনুরোধে “একজনে” 

(একজনও এ-র পরিবতে ) বামে! (রামও*এর পরিবতে ) এইরূপ বানান 
লমর্থন করিতে হইবে । 

| 
২, ই--ঈ 

(ক) বাঙ্গালায় “ই' ও 'ঈ*র উচ্চারণে কোনো ভেদ নাই বলিলে অনেকে 

মনে করেন উভয় ই স্বরের১ উচ্চারণ একই রকম। বস্তুতঃ তাহা! নছে। “তিন+, 

'ব্রীত", “হিম' প্রভৃতি শবের ই-স্বর এবং “তিলেক” “রিপু* “ভীষণ প্রভৃতি 

শব্দের ই-স্বর একরূপ নছে। প্রথমোক্ত উদাহরণের ই-স্বর গুরু এবং 

শেষোক্ত দৃষ্টান্তের ই-স্বর লঘু_। ২ কিন্তু উচ্চারণ গুরু হইলে স্বর দীর্ঘ ব1 উচ্চারণ 

১. ইশ্বর বলিলে নাধারণতহঃ ই এবং ঈ এই উভয় স্বরকে ধারতে হুইবে। 

২. স্বর্গ কবি সতোন্ত্র দত্ের রচিত প্যক্ষের নিবেদন” শীর্ষক মন্দাক্রাতা ছন্দে রচিত 

ঈবিতাক়্ ত্রন্য ্ববের গুরু উচ্চারণের অনেক উদ্দাহপূণ পাওয়া যাইবে । 

৪ 
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লঘু হইলে শ্বর হুশ্ব হইবে এমন কোনে! মানে নাই । আমর! সাধারণতঃ 
খানান অস্থসারে উচ্চারণ ব! উচ্চাঃণ অগ্ুপারে বানান করি না। "শিব? শঙ্গের 

“ই'কে দীর্ঘ করি, “মলিন শবের 'ই'কেও দীর্ঘ করি। অথচ 'অধীরতা"র “ঈ'র 
হুম্ব উচ্চারণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার ই-স্বরের ( এবং অস্ত 

স্বরেরও ) উচ্চারণ ও বানান কেহ কাহারও অধীন নছে। 

কে কেছ মমোচ্চারিত ছুই শবেের পার্থক্য বুঝাইবার ভগ্য ঈ 

ব্যবহার করেন। রবীন্্রনাথ অব্যয় বুঝাইতে “কি* এবং সর্বনাম বুঝাইতে 

“কী” লিখেন। ছায়া সীতা নামক একখানি উপগ্ভযসে “দুকৃতীত' 
বানানও দেখিতে হুইয়াছে। এস্থলে অবশ্ত কোনে কারণ আছে বলিয়! 
মনে হয় না। 

(খ) মামী, মাসী, পিসী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে 'ই' এবং 'ঈ” এই উভয় 

সবরের ব্যবহার লক্ষিত হয়। কিন্তু ঈ'-র ব্যবহার বেশী । “ঈ' যদি সবজন- 

গ্রাহ হয়, তাহা! হইলে 'দিদ্ি+র কি বানান হইবে? বিবিকে কেছ কি 'বিৰী' 
পিখিবেন ? 

(গ) পাখী--পাখি ছুই বানানই দেখা যায়। দীর্ঘঈ বোধ হয় পক্ষীর 
নজিরে । বেশী-_বেশি, দেরী--দেরি, খুশী-খুশি, তৈরী-_-তৈরি প্রভৃতিতেও 

ছই 'ই'। “টি” প্রত্যয়েও ছুই ইকারের ব্যবহার । যেমন “একটি'--“একটা, 
কোন্্-টি থাকিবে? 

(ঘ) ইন্-ভাগাস্ত সংস্কত শব্ধ বাঙ্গালায় দীর্ঘ ঈকারাস্ত হয়। যেমন, পক্ষী, 

অধিকারী, দুঃবী, সুখী ইত্যাদি। অগ্য শকের সঙ্গে যখন এই সকল শব্দের 

সমাস হয় তখন দীর্ঘ ঈ কোথাও কোথাও অপণ্রবর্িত থাকে । যাহারা হ্ব 
করেন তাহারা সংস্কতের নিয়ম মানিয়া চলেন। আর খ'হার! 'যাত্রীদল' 

লিখিতে চান, তাহারা "যাত্রী'কে বাঙ্গাল শব্দ ধরিয়! বাঙ্গ'ল! ব্যাকরণের 

নিয়মে কাজ করেন। উভয়ের পক্ষেই যুক্তি আছে। এখন কর্তব্য কি? 

(উ) বিদেশী শবে ই ধ্বনি থ কিলে বাঙ্গালায় তাহা উচ্চারণ নিবিশেষে 
কখনে] ই কখনো 'ঈ” আবার কখনে! বা! উভয় হ্বরের দ্বারাই বানান করা 

হইয়া থাকে। যথা, গণরব--গরীব, থিষ্ট_-হীষ্ট ছ্িমার--্রীমার, ছিল_ স্ীল। 
বিদেশী শবের বেলায় কেবল একটি মার ই রাখাই সংগত নয় কি? 
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(5) পক্ষী, €ঃখী প্রভৃতির দেখাদেখি "দরদী" 'মরমী' প্রভৃতি শকেও 'ঈ'র 
ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্ত হুম্ব ই ওমধ্যে মধ্যে দেখা! যায় না 
এমন নহে । জাতীয় ব! দেশীয় বুঝাইতেও উভয় স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। 

দখা, হিন্দুষ্কানী-_নি, ইংরাজী-_ঞ্জি, ফরাসী-_সি, বাঙ্গালী _লি ইত্যাদি । 

৩. উ--ডউ 

উকারের গোলমাল তত বেবী নম । *হুকৃখীতভাবে লিখেন ষে গ্রন্থকার 

তাহার বইখানি খাটিয়াও কেবল তৎসম শব্ধ ব্যতীত অগ্ঠব্র "ি' চোখে 

পড়িল না । পক্ষীর নজিরে ধাহার। “পাখী” লিখেন তাহারাও হ্যত্রের নজিরে 

কদাচিৎ “হত; লিখেন । আর "মুহূত” “কৌতুক' “কৌতৃহল' শ্বশ্ প্রভৃতি শবে 

উ' “উ'র যে সকল পণরবগন ঘটে সেগুলি কেহ স্বেস্ছায় করেন না বলিয়াই 

মনে হয়) অর্থাৎ সেগুলি সাধারণ প্রমাদের পর্যায়ে পড়ে। 

৪. খ-৯ 

(ক) খ তৎসম শবে আছে থাকুক, তড্ভুব শবে যদি থাকা সম্ভব হয় 

তাহাতেও আপত্তি নাই। সম্ভব হয় এন্গ্ভ বলিলাম যে সংস্কতের 'ঝ 
তত্ভ1 শবে প্রায় অগ্য স্বর হইয়া যার । যেমন, কৃষ্ণ-_কান, ঘ্বত--ঘি, অমৃত 

_-অমিয়। কিন্ত যে শব্দ দেশজ বা বিদেশী সে সকল শব্দে 'খ" রাখার প্রয়োজন 

ক? থু “খিষ্' ও খ্রিষ্ট একই শব্দের যখন এই রকম তিনটি বানান» 
তখন “সুর ব্যবহার বাদ দিলে অন্তত একটি তো কমে। এই প্রসঙ্গে “বুল 
কৃষ্ঠ্যাল' প্র ইতি শন্দও তুলনীয় । 

(খ) ৯ বর্ণমালায় আছে মাত্র কিন্তু ভাষাঞ্ ইহার ব্যবহার নাই । জ্ুতরাং 
ইহার আলোচন! নিশ্রয়োজন। 

৫. ০] 

(ক) «এ'র উচ্চারণ ছ্বিবিধ। সাধারণ উচ্চারণ ইংরাভি 16৫ শবের এ 
ধ্বনির অন্ুন্ূপ॥। এতদ্ব্যতীত ইহার একটি বক্র উচ্চারপও আছে। যেমন, 
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“বেচা? 'চেলাঃ 'ছেল।” “কেমন ইতাদি। সাধারণ উচ্চারণ যথা, 'রেল' 'তেল' 

“মেশা? “কেনা” ইত্যাদি । সাধারণ উচ্চারণে কোনে! গোল নাই । হাঙ্গাম। 

ও বাকা উচ্চারণ লইয়] ৷ 

কোনে! কোনো লেখক “এ? বা "য়া লিখেন। আবার কেহ কেহ 

বক্র “এ বুঝাইবার জন্য “অ।” ব্যবহার প্রস্তাথ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ 

ব্যঞ্জনস্থ বক্র “এ বুঝাইতে [0 এইরূপ মাত্রাধুক্ত এ চিহ্ধ ব্যবহার 
করেন। যথা, “কেনা” কিন্ত 'বে91+ “খেলি” কিন্তু খেলা" । শুধু “এ'র বেলায় 

উচ্চারণের বিভিন্নত! বুঝাইবার কোনে! উপায় তাহার কোনে পুস্তকে দেখ 

যায় না । “এমন” এবং “এমনি” এক এ দিয়াই বানান কর! হয় । 

কয়েকটি আধুনিক উপগ্ভাস ও গল্পের বই খাটিয়৷ “এযাক' 'এ্যাতো। 
'্যাকলা? 'ক্যাযোন? শুভূতি বানান পাইয়াছি। “এর বাকা উচ্চারণ বুঝাইবার 

জন্য পৃথক কোনে! বানাঞ্চনর প্রয়োজন আছে কিনা? যদিথাকে কোন 

বানান গ্রহণীয় ? 

(খ) কলিক্তাতার অশিক্ষিত সম্প্রদ য় এবং স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কোথাও 
কোথাও “আ) “আয” রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, “কাথা+_'ক্যাথা”, বাকা! 

বাকা । এইরূপ আকারের আ1-উচ্চারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখেও 

মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাহারই ফলে সাহিত্যেও ইহা ধীরে ধীরে স্থান 

পাইতেছে। ৃ 
এই “আয আবার “ই+ স্বরের পুর্বে বলিয়া 'এ হইয়! যায়। যেমন 

বাক1--ব্যাকা-_বেকিয়ে, বাট।-_বাযাটা-বোঁটিয়ে | “আর আয? বা এ রূগ 

ভাষায় স্থান পাইবে কি? রী 

৬. এ -- ওই -- অই 

“ধী” ধ্বনির বানান নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্তক। কেহ লিখেন “উ', কেং 
লিখেন "ওই" আবার কেহ বা লিখেন 'অই'। তিন বানানই থাকিবে কি! 

কৈ--কই, €ব-বই (ব্যতীত), দৈ-দই প্রভৃতি শের কোন্ বানান 
চলিবে? 
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৭. বুক 

৭৪ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে । ও" *ওউ” “অউ' এ তিনের উচ্চারণ 

গ্রক। যথা, বৌ--€বাোউ--বউ, মৌ-:মোউ-_মউ ইত্যাদি । 

৮. মহাপ্রাণ বর্ণ 

মহাপ্রাণ বর্ণ গুলির সন্বন্ধেও একট! নিয়ম কর] আশ প্রয়োজন । বাঙ্গালায় 

হাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণত1 শবের আদি ব্যশীত অন্তাত্র প্রায় অক্ুপ্প থাকে 

11 সেইজগ্ভ “করেছে' হয় "করেছে, 'অধেক' হয় “আদেক” “বাচ্ছ।” হয় 

বাচ্চা+ 'শশাখ' হয় শাক", "পৌছেছি" হয় 'পৌচেচি” ইত্যা্ব। 

এরূপ 'বাঝা” 'বাজা” 'সাঝ' দাজ', 'মাঝ]” মাজা” “দেখ, দিখিনি? 
দক দ্রিকিনি” “সিন্ুক' “সিন্দুক' ইত্যাদি । 

৯. জ-্য 

কোথায় 'জ” এবং কোথায় “য' হইবে ইহু' একটি সমন্তার গিষয় । কেহ কেহ 
ংস্কত বানানের অচ্ুনরণ করিয়! “কাধ' লিখেন। আবার কেহ কেহ ভাষার 

'তি অনুসরণ করিয়া প্রাঃত “কজ্জ'র নজিরে 'কাঁজ? “লখেন । 

ধ্র্ধূপ 'যাতি', 'বতাঃ 'যোড়া” গুভূতি শব্দ ছুই “জয়ের দ্বারাই বানান 

রা হয়। “আয়গ।” এবং “যায়গা” ছুইটি বানান, প্রচলিত । দেশজ বা বিদেশী 

কে একটি মাত্র 'জ' রাখাই বিধেয় নয় কি? 

১০. র--ড় 

পূর্ববঙ্গীয় লেখকদের হাতে পড়িয়া “ড় যেখানে সেখানে “৫” হইয়া 
(ইতেছে। সুতরাং 'র'এর স্থানেও মধ্যে মধ্যে 'ড় ব'সতেছে । কিন্তু এগুলিকে 
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সম্ভবতঃ তুলের গণ্ভীতে ফেল যাঁয়। পূর্ববঙ্গীয় লেখকগণ 'ঝড়'কে যতই 'ঝর 

লিখুন না কেন, সাহিত্যে তাহা কোনো! দিন স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশঙ্ক 
করি না। 

১১, ন--ণ 

“ন? ও '৭'-এর সমন্তাও বড় জটিল হুইয়! পড়িয়াছে। “বানান? শন্*টির 
একাধিক বানান আছে। কেহ লিখেন “বানান”, কেহ লিখেন “বাণান?। 

এইরূপ আগুন_আগুণ, সোনাসোণ।, কান--কাণ, চুন-চু 
নরুন--নরুণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধ 
করি: “পগ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কত তাষার ছাচে ঢালা 

করলেন--সেট। হলে! অত্যন্ত আড়ষ্ট । বিশ্দ্ধভাবে সমস্ত তা। 

বাধাবাধি--সেই বাধন তার শিজের নিয়মসংগত নয়-তার ঘত্ব 

সমন্তই সংস্কত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মত প্রাণপণে চে 

করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে চায় । যারা এই কাজ ক 

তার! অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্ণেলে গবণ 

পণ্ডিতি করে যুরধন্ত ণ লাগ'য, স্ট্েনা পান চুনে তো কথাই নেই ।” 

এখন পণ্ডিতের! বিচার করুন-_ কোথায় মুধন্ত ণ এবং কোথায় দস্ত্য 

লাগানো! আবগ্তক | 

১২. রেফ্ [4] 

সংস্কতে দেখি রেফ যুক্ত বর্ণের বিকল্লে দ্বিত্ব হয়। সর্ব-- সব, এ 

কার্ধ্য--কার্য ইত্যাদি । দ্বিত্ব না করিয়া লেখার দিকেই বরং কবৌঁকটা বেশ 

বাঙ্গালায় কিন্ত রেফযুক্ত বর্ণের অধিকাংশ ক্ষেত্জেই দবিত্ব কর] হুয়। ইদান 

কেহ কেহ বধ'ন, মর্ম, এইরূপ লিখিতেছেন। 

দ্বিত্ব না করিলে যখন সংস্কৃতে অশুদ্ধ হয় না৷ তখন বাঙ্গালায় তৎসম 

বানান করিতে বৃথ দ্বিত্ব করার আবশ্তক কি? তৎসম দূরের কথা--আ 

করুন” চিবিব, “কার্বন? “পর্দা? প্রতৃতিতেও ঘ্িত্ব করিয়া! থাকি। 
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১৩. বিসর্গ [১] 
ক্রমশঃ অন্ততঃ বন্কতঃ প্রভৃতি শব্ষে বিসর্থকে অনেক লেখকই বিসর্জন 

করিতেছেন । আবার রক্ষাও করিতেছেন অনেকে । কি করা কর্তব্য ? 

“মনস্” 'শিরস্” প্রভৃতির স্ লোপ ঘটায় 'মন” 'শির' প্রভৃতি শবকে খাটি 
বাঙ্গাল! বলি। তথাপি সমাসের সময় পূর্বতন সংস্কতরূপের শরণাপর় হইয়া 
“শিরোমণি' লিখিত হয়। 

কেহ কেহ “মনযোগ” ধশিরমণি' লিখিতেছেন । এইব্প প্রয়োগকে বাঙ্গাল। 

ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া ধরিব কি না? 

১৪. .ম- বক 

'ম' চলিত বাঙ্গালায় কোনে! কোনে! লেখকের হাতে স্থান বিশেষে “ব' 

হইয়। যায়। শুদ্ধি-অশ্দ্ধির কথ। বলিতেছি না। 'আত্রের পক্ষে "এব, 

অথবা তাত্রের পক্ষে 'তীবা* হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে “আম? 
ও “আব” 'তাম।” ও "ভাবা, এই ছই রকম শবই চলিবে? না, একটি রাখিয়! 

অগ্যটি ত্যাগ করিতে হইবে? 

এইরূপ “নামা”র রূপান্তর “নাবা'র প্রচলন আছে। ছুইটিই কি রক্ষণীয়? 

১৫. উধ্্বকমা বা ইলেক [১] 

সংস্কতে দেখি সন্ধির সুত্রে ছুই শবের যোগ হইয়া! কোনে! 'অ” যদি লুপ্ত হয় 
তাহা হইলে লুপ্ত অকার দ্বারা তাহার সন্গিপূর্ব অস্তিত্ব দেখান হয়। যথা 
যনোইস্তর। বাঙ্গালার ইলেক অনেকট! এই ধরনের চিহ্ধ । কোনো! বর্ণের 

লোপ হইলেই ইহা সাধারণতঃ বসিক্া। থাকে । 

(ক) করে'_ক'রে, ধরে'- ধ'রে, পড়ে-পগড়ে ইত্যাদি অসমাপিক। 

ক্রিয়ার ইলেকের ব্যবহার ছুই স্থানে দেখা যায় । ইলেকের ব্যবহার আদৌ 
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থাকিবে কি না তাহ! অবশ্ঠ পূর্বেই স্থির করিয়া! ফেলা! প্রয়োজন । যদি 

ইলেকের ব্যবহার চলে তাহা হইলে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা কর! প্রয়োজন 
তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের 
ব্যবহার বদি রাখ! হয় তাহা হইলে অন্ত অক্ষরে দেওয়। উচিত, অথব! 

উপাস্তো ? 

(খ) দেখান, শোনান, দাড়ান, করান, পালান, ভাড়ান প্রভৃতি ধাতুর 
সামাগ্তরূপে (128105) ন-এর তিনরূপ দেখা যায় । কখনো ন শুধুই থাকে, 
কখনো! “ও' যোগ কর! হয়, আবার কখনো বা ইলেক দেওয়া হয়, এস্থলে 

ইলেক থাকা বাঞ্চনীয় কি না? 

(গ) অন্ুজ্ঞায় ইলেকের ব্যবহার হুইয়া থাকে । বল” (বলহ), বলো 
( বলিও )) কর”, ক'রো--এ সকল স্থলে ইলেক দিতে হইলে কোন্থানে 
পেওয়া উচিত? 

(ঘ) আপাততঃ, অন্ততঃ, বস্ততঃ প্রভৃতি শবের বিসর্গ লোপ হওয়ায় কেছ 

কেছ ইলেক দিয়! উহাদের শ্বরাস্ত বুঝাইবার চেষ্টাকরেন। আদৌ তাহার 

প্রয়োজন আছে কি? তঅব্যয়ে ইলেক দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? 

ত অব্যয়ে ইলেক দিয়! অনেকে উহাদের স্বরাস্ত-ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করেন। 

আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কি? ত তো (১ সংখ্যক জিজ্ঞাসাও এই 
প্রসঙ্গে আলোচ্য ) এবং ত' এই তিন রূপই দেখিতে পাই'। 

(৪) তা'র (তাহার )যা"র (যাহার) কা'র (কাহার) প্রভৃতি শবে 
নুপ্ত “হা'র স্থানে কেহ কেহ ইলেক ব্যবহার করেন। ইহা কি আবশ্তক? 

(চ) “উপর' শবের "উ+* উহ্ভ রাখিয়া উহার স্থলে ইলেক দেওয়া হয়। 

রবীন্ত্রনাথ, "পরে লিখেন । 

১৬. হাইফেন [-]ও ফাক 

(ক) সমাস হইলে ছইটি শবের মধ্যে হাইফেন কখনো বসে, কখনো 
বসে না। যথা, হাজার-বার-শ, হাত-পা, কূল-কিনারা ইত্যাদি । ঠিক এই 
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ধরনের শব্ষই বিনা হাইফেনেও লিখিত হয়। একই প্রবন্ধের মধ্যে 
সেবা-গ্রতিষ্ঠান ও সেবাপ্রতিষ্ঠান দেখা যায় । 

(খ) সমাসবদ্ধ পদদ্বয়ের মধ্যে বিকলে ফাঁকও দৃষ্টিগোচর হয়। “ইহা! 
ছার।' “জাহাজ কোম্পানি” “এই জগ্ঠ* “তা ছাড়া” “ফল ছারা ইত্যাদি । 

(গ) «এ “ষে' প্রভৃতি.সর্বনামের পরবর্তী শব্ধ হাইফেন দ্বার! যুক্ত হইতে 
দেখ। যায় । যথা, এ-কথা, যে লোক, সে-দিন, ইত্যাদি । 

১৭. ₹ ৬ ১১, 

(ক) অন্ন্বর, ও, এনং ঙ্গ. নিবিচারে একই স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখ' 
যায়| বাংলা--বাউ!-_বাঙ্গাল।_বাঙলা-_বাঙ্গলা, রং- রঙ রঙ্গত ৮২ 

৪.-_ঢঙ্গ, আংটি-_আউঙটি-আগ্গটি ইত্যাদি। তবে হসম্ত উচ্চারণে জএর 

খ্যবহার অপেক্ষারুত তল। 

(খ) স্বরাস্ত উচ্চারণে অঙ্ষুষ্বরের ব্যবহার হয় না, কাজেই “? এবং “ঈ” 

ব্যবহৃত হয় যথ", বাঙালী-__বাঙ্গালী, ব্যাঙাচি-ব্যাঙ্গাচি, ভাঙানি--তাঙ্গানি, 

আঙল-_ আঙ্গুল ইত্যাদি । 

রী ত গ্ী গ 

প্রত্যেক প্রশ্রের সহিত উদাহরণ আরও অধিক পরিমাণে সরিবেশিত কর 

যাইতে পারিত, কিন্ত বাহুল্যবোধে করি লাই । ছুই চার্ট উদাহরণই 
পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করি। এই সকল শব্ও কিছু নুতন নহে। বাঙ্গালী 
পাঠকপাঠিকামাত্রই প্রতিদিন এই ধরনের অসংখা শব্ধ দেখিতেছেন | 
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কর্ধাতৃর জপ 

প্রথম-- সামান্য প্রথম ও অধ্যম- 

করে 

নিত) 

করছে করছেন 
করছে কোরছে ক'রছেন কোরছে, 
করছে করছে কোর্ছে 

২, ঘটমান ক'চ্ছে কচ্ছে কোচ্ছে 
ক্চ্ছে কচ্ছে কোচ্ছে 

[ছস্থলে চ লিখিলে আরও [প্রথম সামান্ভের মতই. 

১২টি রূপ হয়] মোট ২৪ মোট ২। 

কৰক কর্ন 

৩. অন্ুজ্ঞ ক'রুক কোরুক করন কোক 

হসন্ত যোগে আর ৩। ] মোট ৬ : হুপত্ত যোগে আরও ৩।. 

করল করতেন 

অচির [ ৪। (ক) (খ) (গ) (ঘ 
(ক) ওকার ও ইলেকযোগে ৩ অনুসারে ১২ নয় হনং 
(খ) রয় হস্ত দিলে 7 ও দিলে আরও ১২।] 
(গ) র স্থানে রেফ. দিলে ৩ মোট ২৪ 
(থ্) র বায়েফ.তুলিয়] ল-এর দ্বিত্ব ৩ 

(৬) ল-য় ওকার দিছে ১৭ 

24 করলে 
উপরের মত ত৪ 

মোট ৪৮ 

সংঘটিত করেছে দহ 
(ক) ইলেক এবং ও যোগে 

(খ) ছস্থলেচ দিলে (ক) (খ) অনুসারে 

মোট ৭ 
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কর্ধাতৃর জপ 
মধ্যম-লামান্য মধ্যম তুচ্ছ উভম 

কর করিস করি 
করে! সম কেরি গ€ এয় সবলে ১৯, 

কোরিস। -স্ 

করছ করছিস করছি 
। প্রথম সাষান্ের [প্রথম সামাগ্থের প্রথম সাযান্কের ৫ এর স্থলে ১৬৮ 

মত ২৪টি রূপ, কিন্তু মত ২ঠটি রূপ। মত। ] ২৪টি রূপ। 
শেষ অক্ষতর ও উচ্চা- হনসলযোগে আরও 

স্ব থাকায় ও যোগ ২৪টি। ] 
হইতে পারে । তাহ? মোট ৪৮ 

হলে আরও ২৪টি 

কপ।] মোট ৪৮ 

| 

কর করু 

করো [বিনা হুসপ্তে এরা: 

মোট ২ আর ১।] 

৮ 

করলে করলি কালা 

নর মোট ১২ ১২ 
করলেম ১২ 
করলুম ১২ 

৩৬ 

[ রয় হসম্ত দিলে 
আরও ৩৬।" €& এর স্থলে ১৬৮ 

| মোট ৭২ 

করেছ করেছিস করেছি 

(ক) (খ) অনুপারে ৬ | (ক) (থ) অনুসারে ৬ | (ক) (খ) অনুসারে ৬ ৫এর গলে ৪২ 

ছয়ে ওকাঞ দিলে ৬ সয়হসভ্ত যোগে ৬ 

১২ | ই) 
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কর্ধাভুর কূপ 

প্রথম--সামান্য প্রথম ও মধ্যম-ওর 
৬. নিত্য করত করতেন 

(ক) ইলেক এবং ও যোগে ও |) (খ) (গ) (ঘ) 
(ধ) রয় হসন্ু দিলে ও । অন্মসারে ১২ 

(গ) রম্থানেরেফ দিলে ও 

(ঘ) র এরস্থানে ত দিলে 

(ও) তয় ওকার দিলে ১২. 

৪ 

৭. ঘটমাদ করছিল, করছিলেন 
পূর্বোন্ত নিয়ম মকজ অন্ুনাকে মোট 

৮. পুরাঘটিত করেছিল করেছিলেন 
মোট ১২ মোট 55 

৮ |». নিত্য করবে করবেন 
মোট ৬: মোট ৬ 

| ১৮ অন্জা করবে । . করবেন 
মোট ৬. মোট গু 

কত্প্রতায় যোগে কর. ধাতু 
(১) "তে (২) -এ 

করতে করে 

মোট ১২ মোট ৬ 
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কর্ধাভুর কূপ 

মধ্যম_সামান্য মধ্যম_তুচ্ছ | উত্তম 
করতে করতিস করতাম 

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ক) (খ. (গ) (ঘ) (ক) (খ) (গ) (ঘ) 

অনুসারে ১২ | অনুসারে ১২. অনুদারে ১২ 
সয় হম দলে ১২ করতে ১২ £& এরস্থলে ১৮ 

করতুম 

করছিলে : করছিলি করছিলাম 
মোট ২৪! মাট ২৪] ২৪৮ ৫ এর স্থলে ১৯৭ 

করছিলেষ ২৪ 

করছিলুম ২৪ 

করেছিলে করেছিলি করেছিলাম 
মোট ২৪ মোট ৬ ৫ এর স্থলে % 

করেছিভেম 

করেছিলুম ৬ 

১৮1 
করবে করবি করব | 

মোট ৬ মোট ৬ মোট ১২।| ৫ এরথলে ৩৬ 

করে? করিস 
মোট ৩ মোট & ৪ এর স্থলে ২১ 

মোট ৪৮ এর তলে 

৮২৯ 

ক্তপ্রত্যয় যোগে কর. ধাতু 
(৩) "লে (8) "বার (৫) আ?। 

করলে করবার করা | দবসাকল্যে 
মোট ১২ মোট ৰং মোট ১ বর থলে ৮৬২ 

৫ এয়গ্ছলে ৩৩ 



বাঙ্গালার বণ” ও ধ্বনি 
এগারটি স্বর এবং ছত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়া! বাঙ্গাল! বর্ণমালা! গঠিত । শ্বর 

এগারটি হইতেছে ই 
অআইঈউউধ এ এও ও। 

স্বরবর্ণের দলে ধ এবং ৯-কে স্থান দিলে স্বরের সংখা! আবার একাদশে 

স্বানে ভ্রয়োদশ হইয়া যায়। বর্ণমালায় প্ক এবং ৯ থাকিবে কি না এ-এক্র 
সহজেই উঠিতে পারে। 

বাগগাল। ভাষায় ৯-র ব্যবহার একেবারেই নাই, দীর্ঘ প্ক-র প্রয়োগও নাই 

বলিলেই চলে। বাঙ্গালা তো দুরের কথ! সংস্কতেই বা ৯ ও দীর্ঘ ফ্জকার যুক্ত 
শব কয়টি আছে? 

ক্মাতগণ ত্রিবিধ খণের উ-্লধ করিয়াছেন । বৈয়াকরণগণ সব খণ শোধ 

করিয়াছেন, কিন্তু পিত.গ” হইতে আজিও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 
*পিতূণ' গেলে সহরের্ধ; সৃত্রের একটি উনাছরণ কম পড়িয়া যায়। পাণিণি 
হইতে লোহারাম পর্বস্ত সকলকেই এ উদাহরণটির উপরে তর করিতে 

হইয়াছে । হুনীতিবাবুর মত ভাষাতা ত্তবিকও উপায়ান্তর পান নাই। চলস্তিক- 

কার রাজশেখরবাবুও চলস্তিকার পরিশিঃ অংশে সঞ্ধি পরিচ্ছেদে এ উদদাহরা, 

দিতে বাধ্য হুইয়াছেন। ছুই-একজন স:হসিক বৈয়াকরণ 'ভাতুদ্ধি' পর্যন্ত 
গিয়াছেন। তবে অধিকাংশ বাঙ্গালাব্যাকর«-প্রণেতা অঙুট! পযন্ত তরসা 

করিতে পারেন নাই। 

পাণিনি বোপদেব প্রভৃতির কথ] থাক, কিন্তু লোহারাম, নকুলেশ্বর প্রমুখ 

বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণগণ যখন “পিতণ' অদ্বীকার করিতে পারেন নাই, 
তখন বাঙ্গালায় যে দীর্ঘ ক আছে তাহ! মানিয়৷ লইতেই হইবে। বস্ততঃ তাহ! 

আমর! মানিয়া লইয়াছিও। এবং মানিয়া'ছ বলিয়াই ছাপাখনায় ছুইটি 
অকেজো! টাইপ অনর্থক রাখিয়াছি। ছুইটি বলিতেছি এই জন্ যে, ষ্ক স্বীকার 

করিলে [] কে অস্বীকার করিবার জে৷ থাকে না। কথাটা! বোধ হয় ঠিক হইল 
না। বরং বল! উচিত, [€) কে মানিয়াছ বপিয়াই ঞ্ককে মান্ত করিতে হইতেছে। 

দীর্ঘ ধক মানি আর বাহাই করি, ইহ] যে স্বরসন্ধির একটি বিশেষ স্তর 
মুখস্থ করিবার সময় ভিন্ন আর কথনে! কোনা! কাজে আসে না এ-বিষয়ে 
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প্রত্যেকেই একমত | সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কয়টা দীর্ঘ ্ ক খুঁজিয়া 
পাওয়া! যাইবে? যদি না-ই পাওয়া যায়, তাই! হইলে বাঙ্গাল! ভাষার বর্ণ 

যালায় উহ রাখিবার প্রয়োজন কি? 

ঈক্কার সহজে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না বলিয়া বর্ণবোধক 
পুস্তকে তাহাকে ডিগবাজি খাওয়ানো হুইয়াছে। বস্ততঃ ৯-কে বাঙ্গাল! বরণ- 
মালায় স্থান দিধার কোনো! হেতু দেখি ন!। দীর্ঘ গর পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিটি 
দেখানো যাইতে পারে £ 

পিতুণ শব্দ সংঙ্কত বটে তবু উহা যদি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে 

উহাকে বাঙ্গালা শব্ধাবজীর মধ্যে স্থান দিতে হইবে। আর বাঙ্গালা শব্দের 
বানানের জন্য যে বর্ণের প্রয়োজন আছে তাহাকে বর্ণমালা হইতে বিতাড়িত 

করা সংগত নয়। 

এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই উত্তর দেওয়া যায় ঃ 

কতকগুলি সংস্কত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাবায় ব্যবহৃত হয়। 

বাঙ্গাল! সাধু ভাষায় এইরূপ তৎসম শব্ষের প্রয়োগ দুপ্রচুর । কিন্তু যে কোনো 
ঠংস্কত শ্কে যে-সে যখন-তখন বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়ে'গ করিতে পারে না। 
শক্তিশ'লী জেখকগণ অবশ্ঠ মধ্যে মধ্যে নৃতন কথা অগ্য তাঁষা হইতে গ্রহণ 

কিরিয়া অথবা নিজেরা গঠন করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। সংবাঁদ- 

পত্র গ্রভূতির দ্বারাও সময়ে সময়ে নৃতন কথ! ভাষায় প্রবেশ করে। ন্মবস্থা 

অনুকূল হইলে সেরূপ শন্দ ভাষায় প্রচলিত হইয়!। যায়। যেশব একবার 

চলিয়া যায় তাহাকে ত'ষার অঙ্গীভূত বলিয়! স্বীক'র না করিয়া উপায় থাকে 

ল। পিত্ণ যণ্দ বাঙ্গালায় চলিয়। যাইত, তাহা হইলে উহ্বাকে বাঙ্গালায় 

ব্যহত বহু ততৎ্লম শব্দের অগ্ঠতম বলিয়। ধরিয়া লইতাম। কিন্ত পিত,গ 
£ 
৪ 

সৈ-ভাবে চলে নাই। 

যে শব্ধ বাঙ্গালায় বাবার করা হয় না তাহাকে বাঙ্গাল! শব বলিয়! ধরিয়া 

মইব কেন? বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাকরণ-রচয্সিতারাই বা সংস্কৃত ব্যাকরণের 

হত্রতক বাঙ্গাল! বাকরণে প্রয়োগ করিবেন কেন? তৎসম শব্দের প্রসঙ্গে 
পস্কত নিয়ম প্রযোগ্ তাহ! মানি। কিন্তু এ কথা কি ঠিক নয় যে, সংস্কততির 

প্রত্যেকটি নিয়মই বাঙ্গালার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই ? সংস্কতে 



৬৪ ৯ এ বাগর্থ 

বুপ্ত অকার €) আছে” কিন্ত বাঙ্গালায় “ততোধিক” লিখিলে কেহ দোষ 
দেয় কি? 

বস্ততঃ দীর্ঘ ধ-যুক্ত কোনো পদ ব্যাকরণ তিন্ন অন্য কোথাও দেখিয়াছি 

বলিয়। তে! মনে পড়ে না। কোনো বাঙ্গালী পিত,ণ লিখিতে রাভী হইবেন 
না। লিখিতে হইলে দীর্ঘ কে বিচ্ছন্ন করিয়া পিতৃখণ বা পিতৃ্খণ লিখিবেন। 

আর কথ্য ভাবায় কেহ পিতূণ শন্দ উচ্চারণ করিলে স্বয়ং তারাশংকর তর্করদ্বের 

পক্ষেও হান্ত সংবরণ কর! কঠিন হইত। 

আর যদি তর্কের খাতিরে বাঙ্গালায় পিতণ শবের অস্তিত্ব শ্বীকারই করি, 

তাহা হইলেও এ একটি শব্ের জগ্য একটি [.] এবং একটি পক টাইপ রাখার 

প্রয়োজন নাই। দুইটি খযদি পাশাপাশি থাকে এবং উহাদের মধ্যে যদি 
কাক না থাকে তাছা হইলে দীর্ঘ ক্ব-র চিহ্ন ব্যতীতও এ ছুইটিকে মিলিত ভাবে 
একটি দীর্ঘ প্ বলিয়! ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে। 

কিন্ত কারধতঃ এরূপ ধরিবার কোনে কারণ নাই । পিতৃথ্ণ-এ সন্ধে হয় 

নাই। এবং সঙ্গি না হইলেও সমাসের দ্বারা উহাদের যোগ হইয়াছে । আর 
সমাসের যোগ যে সন্ধি অপেক্ষা নিবিড়তর সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত 
থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে ঞ্ বর্ণকে 

বাদ দিলে ক্ষতি কি? যদি বাদ দেওয়া! যায় তাহা হইলে শ্বরের সংখ্যা 
এগারটিই ঈীড়ায়। 

এই এগারটি স্বরের যধ্যে প্রথমে অ অ!' দিয়াই আলোচনা আর 

কর! যাক। রঃ 
বাঙ্গালার বর্ণমাল! সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গেলে উহার একটি বৈশিষ্ট্যের 

গ্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি পড়ে । বর্ণমালার অন্তভূক্ত অনেকগুলি বর্ণের নামেই 

'আামর! এক একটি বিশেষণ যোগ করিয়া! থাকি । সংস্কৃত বর্ণমালা ব্যবহারকারী 

জাতিসমূহের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বাঙ্গালীই বর্ণপরিচয়ের জন্ত শুদধমান্র 
ধর্ণের নামের উপর নির্ভর না করিয়া এক একটি বিশেষণের আশ্রয় লয় । 

বাঙ্গালী শিশু পাঠশালায় যখন পড়া! আরম্ভ করে, তখন শুধু অআ বলে 

ন1) বলে স্বরে অ, ম্বরে আ। গুধু ইঈ বলেনা; বলে হম্বই,দীর্ঘঈ। 

রূপ উ উ না বলিয়া বলে হস্ব উ, দীর্ঘ উ। 

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালার বর্ণমালায় যে বর্ণগুলি আছে 
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তাহাদের প্রত্যেকটিকে বুঝাইবার জগ্ঠ পৃথক পৃথক ধ্বনি নাই। তাই কয়েক 
স্থলে একই ধ্বনি দ্বারা একাধিক বর্ণ চিত হুয়। কাজেই এক-একটি বিশেষণ 

যোগ করিয়া বর্সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্তাক হইয়া পড়ে। 
ইু এবং ঈশ এই ছুই শবের আছ্ শ্বর এক নয় কিন্ত উহাদের উচ্চারণ দ্বারা 
এখানে বর্ণের পরিচয় পাওয়। যাইতেছে না। অতএব এস্থলে যদি বলিয়া 
দেওয়! ন1 হয় যে ইযুর “ই তৃগ্ব এবং ঈশের 'ঈ দীর্ঘ, তাহা! হইলে বানানে ভুল 
ছইবার সম্ভাবনা । বস্ততঃ বর্ণের মূল ধ্বনির সহিত বঙ্গীয় ধবনির অনেক দিক্ 
দিয়াই পার্থক্য ঘটিয়াছে। সেই কারণেই বাঙ্গালীর বানানে এত অশুদ্ধি দেখা 
ঘায়। বাঙ্গালী সংস্কতের ধ্বনি বজায় রাখিতে পারে নাই, কিন্তু সংস্কতের 
বর্ণগুলিকে যত্রসহকারে রক্ষা করিয়াছে । আমাদের কাছে দীনেশ ও দিনেশ 

উভয়ে সমান। গিরীশ এবং গিরিশ-ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা 

শ্রামাদের চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু কান এড়াইয়া যায়। একই কারণে 

আমরা হুতপু্র কর্ণ লিখিয়া বসি, হ্থরে (নৃূর্য ) এবং স্থরে ( দেবত। ) গণ্ডগোল 
করি, মুহূর্ত লিখিতে মুহুঠ লিখি, কৌতুহলে হ্রম্ব উ এবং কৌতুকে দীর্ঘ উ দিয়া 
কৌতুকের সৃষ্টি করি। 

বাঙ্গালার বর্ণমালায় এগারটি শ্বরবর্ণের ছয়টি বিশেবণ-বুক্ত তাহা পুর্বে 
দেখানো হইয়াছে । বর্ণমালার প্রথম স্বরটি হইতেই আরম্ভ কর! যাউক। 

পল্লীর পাঠশালার সহিত বাহাদের পরিচয় আছে তাহার! জানেন অ এই 

্গরটিকে শ্বরে অ নাযে অভিহিত কর! হয়। ইহার এইরূপ নাযকরণ হইল 

কেন? তাহার কারণ এই যে বাংলায় অ এবং য় (য়.4অ) ইহাদের উচ্চারণ 
প্রায় সান। পুরাতন বাঙ্গাল! পুথিতে অ বা য়, আ বায়া একই শব্দে 
নির্বিচারে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলি শ্রীকৃষ্ণকীতন হইতে উদ্ধত কর! হইল £ 

জাঅ, (যাও অর্থে )। মা, মায় (মাত। অর্থে )। হঅ, হয় (হও অর্থে )। 

আর,য়ার। আন,যয়ানাহী ( অগ্ভে )। 

চর্ধাপদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 
জাঅ, জায় (যায় অর্থে)। নিঅহি, নিয়জ্জী (নিকটে )। পলুটিয়। 

( পাল্টাইয়! )। রঅণ, রয়ণ (রত্ব)। বিঅগ্প, বিয়গ্ (বিকল্প )। বিষয়, 

বিষঅ। হিঅ (হৃদয়); হিঅহি, হিয়এ (হৃদয়ে )। 



৬৬ বাগর্থ 

পূর্বে বলিয়াছি, অ এবং য় এই ছুই বর্ণের উচ্চারণ প্রায় মমান। লেখার 
সময় অ এবং ক্-এর ব্যবহারে কোনো প্রকার নিয়মশৃঙ্খল! ছিল না । "আর" 

বলিবার সময় লোকে নিশ্চয় 9818. উচ্চারণ করিত না, তবু “যার” বানান বিরল 
নহে। বানান সম্বন্ধে পুরাতন বাঙ্গালায় যথেষ্ট শিথিলতা ছিল, আধুনিক 

বাঙ্গালাতেও যে'তাহা বিশেষ কমিয়াছে তাছা মনে হয় না । পুরাতন ভাষা- 

মাজ্রেই বানানে অল্পবিস্তর যথেচ্ছাচার দেখা যায়। ইহার খুব সংগত কারণও 
আছে! মাচুষের মুখের ধ্বনি যত দ্রুত পরিবতিত হয়, হাতের কাঁজ তত দ্রুত 
বদলাইতে চায় না। বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি ধ্বনির চিহ্ন মাত্র । 

এই সমস্ত ধবনির অনেকগুলি বদলাইয়া যায় বা লোপ পাইয়! থাকে কিন্ত তবু 
তাহাদের চিহ্ছগুলি যায় না। আবার যে সকল নূতন ধ্বনির উদ্ভব হয় 

তাহাদের পরিচয়-যোগ্য চিহ্ন তৈয়ার হয় না। বানানের শিখিলতাঁর ইহাই 
সর্বপ্রধান কারণ। 

এই কারণে পুরাতন ভাষার বানানের উপর নির্ভর করিয়া ধ্নিতত্্ নিরূপণ 
করা ছুনুহ। পুরাতন বাঙ্গালায় যেমন আর স্থানে য়ার পাওয়া যায় তেমনই 
অক্ষ স্থানে য়ক্ষ, উত্তম স্থানে মুত্তম, এবার স্থানে য়েবার প্রভৃতিও দৃষ্ট হয় । 

আসল কথাটি এই ষে, য় বর্ণটকে অনেক সমর ম্বরবর্ণের বাহনরূপে ধর! 

হইত। নাগরীতে ত্ম (অ)ম্বয়ং একটি স্বরবর্ণ হইয়াও গ্পী (ও) এবং ক্দী 

(ও) শ্বরের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। নাগরী ও অ-য়ে ওকার, নাগরী 

ও অ-য়ে ওকার। বাঙ্গালায় এইরূপ একটা স্বরবর্ণকে অন্ত শ্বরের বাহন করা হয় 

নাই বটে, কিন্ত য়. এই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা বাহকতার কাজ করাইয়া লওয়া 

হইয়াছে । 
শুধু আ-কার, ই-কায়, ঈ-কার ইত্যাদি যোগ করিলে ততটা গোলযোগ 

হুইবার কথ ছিল না। কিন্তু অ-কার সুদ্ধ য়-এর সহিত যুক্ত হওয়ার জছ)ই 

স্মন্তাটা জটিল হুইয়াছে। 
অব্যতীত অন্তান্ভ সকল ম্বরেরই ব্যঙ্জনাশ্রয়ী একটা চিহ্ন আছে ; নাই 

কেবল অ-এরই। য়ামি, ফুত্তম, য়েবার শবে [1] আকার, [. ] উকার, 
[ ৫] একার থাকাতে র-এর অস্তিত্ব একরকম উপেক্ষা করাই হইয়াছে । এ 

সকল স্থলে র-এর কোনো কাজই নাইঃ উহা! কেবল 1,., ৫ এই স্বরচিহৃগুলিকে 

বহন করিতেছে মাক্্। 
০ 
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কিন্তু ক্ষ (অক্ষ ) য়খণ্ড (অখণ্ড) প্রভৃতি শবে য় বর্ণটাই চোখে পর়ে। 

বস্ততঃ য়-এর অন্তর্গত অবর্ণটারই যে ওখামে প্রীধান্, এবং অ-কার ব্যতীত 

য-এর যে ওখানে কিছুমাত্র শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা! আর তলাইয়। দেখা 
হয়না | য়-কে যে অ-এর পরিবর্তরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ইহাও তাহার 
অন্যতম কারণ। 

শিধিলতার যাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। লেখকেরা একই শব্দে 

য় এবং অ যথেচ্ছভাবে বাবহার করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ একই ধ্বনির জ্য 
বইটি পৃথক্ বর্ণ বিনা বিতর্কে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 

ইহা হইতে একটা জিনিস স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শী সময়ে__অর্থাৎ 
যে সময়ে য় এবং অ নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সময়ে-য এবং অ 
এক অ নামেই পরিচিত হইতেছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ্ সংস্কৃত উচ্চারণ 
অনুসারে এককালে ইঅ বপ্িতেন বটে, কিন্ত অপত্রংশ অবস্থার পুর্ব হইতেই 

যকে বগাঁয় জ-এর গ্ায় উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । সে-কথা পরে 

বল! হইবে । অপত্রংশ অবস্থায়_-যখন য যশ্ররতিরপে ভাষার মধ্যে প্রবেশ 
করিল তখন--যকে একটি শ্বতস্্বর্ণ রূপে ভাষায় স্থান দেওয়া হইল। পূর্বে য 
(উচ্চারণ জ) তো! ছিলই, কিন্তু এঁ অবস্থায় একই য প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ 
(ইঅ) লইয়| পুনঃ প্রবেশ করিল। কার্ধহঃ উহ্বারা পৃথক বর্ণ (কারণ 

উহাদের ধ্বনি সম্পূর্ণ পৃথক্) হইলেও আক্কৃতিতে কোনে! প্রকার পার্থক্য 
ছিল না। এনন কি পুরাতন বাঙ্গালাতেও [.] শিন্দুযুক্ত “য় দেখা যায় 

না। খিন্দুর বয়স খুব বেশী নয়। 

যাহাই হউক, এ য-শ্রুতির য এবং পুব্বর্তা য (যাহার উচ্চারণ জ) 

একই সময়ে ভাবায় ব্যবহৃত হইতে থাকিল। তখন % ধ্বনিহ্থচক য-কে 
ইঅ নামে অভিহিত করা হইতে লাগিল। কিন্ত এই “ইঅ” ধ্বনি খুব কুম্পষ্ট 
ছিল না । এই ইঅ-র ই অংশ ক্রমশঃ কুক্ষ্ম হইতে হইতে শুধু অ ধ্বনিটাই 
রহিয়! গেল। তখন বর্ণমল। পড়িতে গিয়া দুইট। অ কানে বাজিতে লাগিল। 

প্রথম--শ্বরমালার অ, দ্বিতীয়-ব্যপ্নমালার য়। ধ্বনি প্রায় এক হওয়ায় 
দুইটি বর্ণের ছুইটি পৃথক নাম দেওয়! আবশ্তক হইল। নাম তে! একই 

ছিল, তাহা আর পরিবর্তন করা হইল না। শুধু বিশেষণ যোগ করিয়া 
উহাদের পার্থক্য বুঝ!নো৷ হইল। 



৮ বাগর্থ 

ব্ঞ্জনের য় (যাহা অ নামেই অভিহিত হইতেছিল )-এর নাম হইল অন্ত্থ 
'অ। এবং স্বরান্তর্বতী অ এর নাম হইল দ্বরীয় অব! স্বরে অ। 

এখন য়-এর নায অস্তংস্থ “অ' ন! হইয়া স্বরে অ-র অনুরূপ ব্যগ্রনের অ বা 
ব্যঞ্জনে অ হওয়াই তে। উচিত ছিল। এ-কথ! মানিতেই হইবে যে, শ্বরমালার 
একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য়-এর নামের 

পার্খে একটি বিশেষণ বঙ্গিয়াছে। তাহা যদি হয় তবে শ্বরের সহিত পার্থক্য 

গ্রদর্শনই তো! এ বিশেষণ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেন্ত । তবে ব্যঞঙ্জনের অনা 

বলিয়া অন্তঃস্থ অ বলা হইল কেন? 

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটি কথা বলা আবশ্তক। শ্বরে অ নামটা 
প্রথমে দেওয়! হয় নাই। অন্তঃস্থ অ এই নামটিই আগে দেওয়। হইয়াছে । 
স্বরে অ নাম তাহার পরে দেওয়া । কাজেই শ্বরে অ-র অনুরূপ ব্যগ্রনের 
'অ হওয়া উচিত ছিল একথা বল! চলে না । 

এই মন্তব্য যদি প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ইহা হইতে আর একটি কথাও 
মানিতে হয়। ম্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার 

ফলেই য় এর নামের পার্থে অস্তঃস্থ এই বিশেধণ বসিয়াছে এবং উহার 
নামকরণ হইয়াছে অস্তঃস্থ অ__-এই মতটি সত্য নয়। এখন সেই আলোচন! 
কর। যাউক। 

সংক্কতের য প্রাকৃতে জ-ধ্বনি গ্রহণ করিল। অধিকাংশ প্রাকৃতে য এর 

বদলে জ এর ব্যবহার হইতে লাগিল। কিন্তু মাগধী প্রাকতে ষ ব্যবহ্ৃত 

হইতে থাকিল। এমন কি জ এর স্থানেও স্থলবিশেষে য বসিতে লাগিল । 
মাগধী প্রাককৃতের য-এর ইঅ বা অ উচ্চারণ ছিল ন! তাহার প্রমাণ আছে। 

এই ধ্বনি ছিল কতকটা শ্বাসাশ্রয়ী-_-অনেকটা ইংরাজী এ-এর মত। ন্ুুতরাং 

ধ্বনি যেমনই হউক না| কেন, বর্ণমালায় য বরাবরই ছিল দেখা যাইতেছে। 
এবং এই শ্বাসাশ্রয়ী ধবনি যে পরে খাটি জ ধ্বনি পাইয়াছে, এখনকার উচ্চারণ 
হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়| 

এদিকে শবান্তর্গত জ এর ব্যবহারও লোপ পাইল না। অর্থাৎ মাগধীতে 

য এবং জ ছুই বর্ণই প্রায় একরপ ধ্বনি লইয়া ব্বত হইতে থাকিল। প্রাচীন 
বাঙ্গালায় মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। চর্যাপদে অনেক জ আছে 
আবার ( জ-উচ্চারিত ) ষ ও কয়েকটি আছে । যেমন £ 
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যাই--সংক্কত যাতি হইতে । অর্থযায়। 
যাবহু--যাবৎ। 

যোজই-_-যোগান দেয়। 
যোইআ--যোগী। 

যোগী-যোগী। 

যেন-_-যেন। 

চর্ধাপদে মাত্র এই ছয়টি শব্দ য-আদি। ইহার মধ্যে আবার যোগী 
এবং যেন এই ছুইটি শব তৎসম। তাহা হইলে য-আদি শবের সংখ্যা 

মোটে পাঁচটি ফড়ায়। অথচ এই পাঁচটির মধ্যে আবার যাই শবের 

জাই দ্ূপ আছে। তৎসম শঝছুইটিরও জ-কারাদি রূপান্তর আছে। 
চর্যাপদে জ-আদি শব্ধের সংখ্যা এক শত চৌব্রিশ। ইহার মধ্যে আবার 

প্রায় পয়বটটি শবের জ য হইতে আগত। যেমনঃ জুবই (যুবতী ), 
যে (যৎ), জোইনি (যোগিনী), জৌবন (যৌবন), জানু (যাও, সংস্কত-_ */যা 
হইতে), জউনা (ষযুনা) ইত্যাদি । 

চর্যাপদে দেখিতেছি জ উচ্চারিত “য'এর ব্যবহার খুব কম। য-এর 

স্থান অধিকার করিয়াছে জ। কিন্ত জ-্এর স্থানে কোথাও য বপিতেছে না। 

মাগধীতে য-এর প্রতিপত্তি থাকিলেও চর্ধাপদে তাহা! কমিল কেন তাহ! 

চিন্তা করিবার বিষয় । 

মাগধীতে আছ্য জ স্থানে য বসিত, একথা বররুচি বলিয়াছেন। 

হেমচক্জও এ ধরণের মত প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কগেয় ও মত সমর্থন 

করিক্নাছেন। ১ 

এতৎ সত্বেও বাঙ্গাল! ভাষার--ম।গধীর সহিত যাহার মাতাপুন্রী সহ্বস্ক 
নির্দেশ করা চলে, সেই বাঙ্গালা ভাষার--আদিতম নিদর্শনে আছ্য যএর 

এত দৈন্য কেন? 

আসল কথ! মাগধীতে যে য-এর ব্যবহার ছিল তাহার উচ্চারণে প্রাচীন 
সংস্কত ইঅ ধ্বনি ছিল না, বরং কতৰটা জ-এর কাছাকাছি ধ্বনিই ছিল । এমন 
কি প্রাকৃতের সময়ে সংস্কত পাঠকালেও য উত্তর-ভারতে জ-রূপে উচ্চারিত 

২.:55 7, 07091]1) 01510 500. 0556190106206 06005 135100211 1-81055886, 

[010. 244-248. 
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হইতেছিল। নুনীতিবাবু 'যাক্ঞবন্ধ্য শিক্ষা” হইতে তাহার একটি প্রমাণও 
উদ্ধাত করিয়াছেন । 

পাদাদৌচ পদাদৌচ সংযোগাবগ্রহেষু চ। ২ 
আবার বররুচিই মাগধী সম্পর্কে বলিয়াছেন,_চ বর্গন্ত স্পষ্টত! 

তথোচ্চারণঃ।” এই সকল প্রমাণ হইতেই প্রাচীন বাঙ্গালায় আছ্য ব-এর 

দেগ্যের কারণ নির্ণয় করা সহজ হইবে। 

মাগধীতে আগ্য জ-এর উচ্চারণে যে বিশিষ্টতা ছিল তাহাকেই স্বতন্ত্রভাবে 
দেখাইবার জন্য বৈয়াকরণগণ “য" বর্ণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

ষ-বর্ণ যে সেই বিশিষ্ট ধ্বনির উপযুক্ত পরিচায়ক তাহা বল] যাঁয় না। আসলে 

প্র 'য'ট। তখন প্রাকৃত ভাষার বর্ণমালায় অকেজে! হইয়| বসিয়| ছিল, তাই 
উহার ঘাড়ে এ ধ্বনির ভারট। চাপাইয়। দেওয়া হইল মাত্র । কিন্তু আছ জ-এর 

(যাহার স্থানে য বসান হইল ) ধ্বনির সহিত ম্বরাস্তবততী জ-এর ধ্বনির যে 
পার্থক্য ছিল সে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পাইল। উচ্চারণ যতই সমান 

হইতে লাগিল ততই আগ্য য-এর স্থানে আবার জ বসিতে লাগিল। কিন্তু 
য-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ নুগ্ হইল না। 

এদিকে তৎসম শবে য-এর ব্যবহার তো! ছিলই । সংস্কতের য-যুক্ত শব 
প্রাকৃতে প্রবেশ কালে য লইয়াই প্রবেশ করিত। পরে সহঞ্ড ভাবেই এক 

দিন তাহা জ-এ পরিণত হইয়৷ যাইত। 
মোট কথা এই যে, প্রাকৃতে এক জ ধ্বনি বুঝাইতে জ এবং য এই ছুইটি 

বর্ণই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই কথ! মাগী প্রাকৃত সম্বন্ধে বিশেষ 

করিয়া খাটে । অবস্ত এ কথাও সত্য যে, জ ধ্বনি বুঝাইতে য-এর ব্যবহার 

অপত্রংশের দিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে । বাঙ্গাল! ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনে 

জ-উচ্চারিত য বর্ণের প্রয়োগের অল্পতা এ অবস্থারই পরিণতি সুচনা! করে। 

যখন উচ্চারণে এঁক্য থাকা সন্ববেও ছুইটি বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত হইল 
তখন দুইটি বর্ণের ছুইচি না দেওয়া! আবশ্তক হইল । 

বর্ণাত্র্ঠত বলিয়া জ এর নাম হইল বর্গীয় জ। সংস্কতে য-এর স্থান 

স্পর্শ ও উদ্ম বর্ণের অন্তঃস্থ বলিয়া উহাকে অন্তঃস্থ য বলিয়া নাম দেওয়া 

২৯ ভি 1, 00021069101) 01710177200. 10655101009 06 01706 132102811 1500020555, 

2১, 477, 
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হুইল, অবশ্থ মুখে বলিবার সময় উচ্চারণ করা হইল অস্তঃস্থ জ। বস্ততঃ 

যকে অন্তঃস্থ য বলা হইলেও উচ্চারণে অন্তার কোনো চিহ্নই বিস্ধমান 
রহিল না । 

একই উচ্চারণ লইয়া ছুইটি বর্ণের ব্যবহার চলে প্রাকৃত যুগ হইতে । 
কিন্ত ইহাদের গায়ে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ এই বিশেষণদ্বয়ের যোগ ঠিক কবে 

হইতে আরম্ত হইল তাহা! নির্ণয় করা কঠিন । 
এন্ঈকে আর এক বিপদ হইল। প্রাক্কতে স্পর্শবর্ণের লোপাধিক্যের ফলে 

অনেক স্বরবর্ণ পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারণে অন্ুবিধা ঘটাইতে লাগিল । এই. 
অন্ভুবিধা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়! উঠিল তখন য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি রূপে য ও 
ব ( অন্ত:স্থ ) ভাষায় পুনঃ প্রবিষ্ট হইল । অন্তঃস্থ ব-এর কথ! পরে বলা ষাইবে। 

এখন অন্তঃস্থ য-ই আমাদের আলোচনার বিষয় । 
অস্তঃস্থ য. যখন উচ্চারণে % দ্ূপে শ্রুত হইতে আরম্ভ হয় এ উচ্চারণ 

বুঝাইবার জন্ লিখিত হয় তাহার অনেক পরে। কথার তাধায় নূতন ধ্বনি 

যত সহজে প্রবেশ করে লেখার ভাষায় তাহার চিহ্ন তত সহজে প্রবেশ 

করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায়, বাঙ্গালায় স্টেশন, স্টীমার 

প্রভৃতি শব্দের বয়স অন্ততঃ এক শতাব্দী হইবে। কিন্তু উহাদের আসল 
ধ্বশি প্রকাশ করিবার জঙ্ঠ নূতন চিহ্বের ব্যবহার সবে আরম্ভ হুইয়াছে। 
তাহাও এখনও সকলে গ্রহণ করেন নাই । আমর] এতদিন ট্টিমার লিখিয়াও 

দিব্য স্টীমার উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছি। 

আধুনিক আর্থ ভাষাসমূহ স্বতন্ত্র ভাষারূপে যখন দেখা দেয় তখন 

য-শ্রুতির ব্যবহার শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতে সাধারণতঃ য-শ্রুতি 
দেখ যায় না। প্রীকৃতের পর এবং আধুনিক ভাষাসমূহের জন্মলাভের 

পূর্বে কোনো সময় লেখার ব-শ্রুতির ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে । 
ওদিকে য ধবনি লইয়া এক অস্ত:স্থ যতো! পূর্ব হইতেই বর্ণমালায় ছিল। 

এখন য-শ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ % এর অন্থুরূপ ) আসায় একই বর্ণের ছুই 
উচ্চারণ দাডাইল। অর্থাৎ একই য এর ধ্বনি হুইল (১) এবং (২)9। 

বর্গায় জ-এর সহিত বিভেদ বুঝাইবার ভগ্য য এর এক নাম তে! ছিল 

অন্তঃস্থজ। আবার অন্তঃস্থ যর সহিত পার্থক্য দেখাইবার জগ্য উহার আর 

এক নান হইল অন্তঃস্থ অ(ইঅ)। অত্তঃস্থ অ(য়) এবং অস্তঃস্থ জ (য)-- 
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বর্ণমালায় ইহারা অভিন্ন । তাই উহাদের নামবিশেষণেও অভিন্নতা রাখ! 

হইয়াছে। প্র অন্তঃস্থ বিশেষণ যুক্ত জ এবং অ অধুনা-প্রচলিত ছুইটি ধ্বনির 
পরিচয় দিতেছে। 

এই কারণেই শ্বরমালার প্রথম বর্ণের নাম স্বরে অ হইলেও ব্যঞ্জনমালার 
এই বর্ণটির নাম ব্যপ্তনের অ না হইয়া অন্ত:স্থ অ হইয়াছে । 

মোট কথা তাহা! হইলে এই ঠাড়াইতেছে। মাগধী 'প্রাকতে য এবং জ 
এই ছুইটি বর্ণেরই প্রচলন ছিল। কিন্তু রূপের পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের 
ধ্বনিগত সাম্য ছিল। মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালাতেও বতাইয়াছে। 

প্রাকৃত অবস্থা হইতে খাঁটি বাঙ্গালায় আসিতে আসিতে এই ছুই বর্ণের 

ধ্বনিতে আর কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না । যখন উচ্চারণে পার্থক্য রহিল না 

তখনই উভয়ের নামে বিশেষণ যোগ করিয়1 উহ্বাদের চিহ্নিত করা আবশ্তক 

হইল। অপত্রংশের শেষ অবস্থা হইতে বাঙ্গালার হচনাকালের মধ্যে কোনো 
এক সময় এই ছই বর্ণ এইভাবে বিশেধিত হুইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে । 

জ যখন ব্গীয় জ এবং য যখন অন্তুঃস্থ জ নামে পরিচিত হুইয়! গিয়াছে 

তখন য-শ্রুতির য লেখার মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । ঘ-শ্রুতির 
য (যাহার উচ্চারণ 7) এবং পূর্ববততী য (যাহার উচ্চারণ 1) ছুইয়েরই আকৃতি 
একরূপ। বস্ততঃ উহ্ারা একই বর্ণ, কিন্ত ধবনি ভিন্ন । তাই নামের অনেক- 
খানি অর্থাৎ অন্তঃস্থ এই বিশেষণ অংশ রাখিয়া কেবল ধ্বনিপরিচায়ক 

অংশটুকু বদলাইয়! দেওয়া হইল। একটি ষ এর নাম ছিল অন্তঃস্থ জ অগ্য 
য এর নাম হইল অন্তস্থ ইঅ তাহা হইতে অন্তঃস্থ অ। 

এদিকে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ হঠাৎ অস্তঃস্থ অ নাম লওয়ায় শ্বরের অ কে শ্বরে 

অ নামে চিহ্নিত করিয়া ব্যজনের অ-র সহিত তাহার পার্থকা নির্দেশ 

কর! হইল । 
আ-র নূতন নামকরণ হুইল ম্বরে আ। ম্বরের অ-র সাঘৃস্তে স্বরে আ 

হওয়াই সম্ভব। পরে ভুষ্ব ই, দীর্ঘ ঈ, তরত্ব উ, দীর্ঘ উ এবং পূর্বে শ্বরে-অ 
আছে। এ অবস্থায় আ! নিঃসঙ্গ থাকিলে বর্ণমালা পাঠকালে ছন্দ বজায় 

থাকে না। সেটাও ম্বরে-আ নামকরণের কারণ হইতে পারে । 
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তৎসম শব্দটি একটি পরিভাষিক শব্খ। ভাষাতত্তবের ক্ষেত্রেই ইহার ব্যবহার 

ীমাবন্ধ ছিল। বরমানে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সাধন করিয়া বাঙ্গালী 
'বয়াকরণগণ খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনার দিকে মনোযোগী হওয়ায় বু 

পুরাতন পরিচ্ছেদের পরিবত'ন এবং নূতন পরিচ্ছেদ্ের সংযোজন ঘটিয়াছে। 
চাহার ফলে বাঙ্গালা ব্যাকরণের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে । নব- 

ংযোধিত পরিচ্ছেদসমূহের মধ্যে "বাঙ্গালা শব্ধের শ্রেণীবিভাগ” অন্যতম | এই 
বভাগে বাঙ্গাল৷ ভাষায় ব্যবহৃত শব্ধাবলীর জাতিবিচার করিয়া তাহাদিগকে 

কটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদেরই অন্ততম শ্রেণীর নাম 
খসম। বাঙ্গল! ব্যাকরশে এই শব্ধ ব্যবহৃত এবং-_বাঙ্গাল ব্যাকরণ বিশেষ 

ঠ্যবূপে নিদিষ্ট হওয়ায় বর্তমানে এই শবটি-_-শিক্ষিত সমাজে বেশ প্রচলিত 

ইয়াছে। 
তৎসম শবের মানে কি জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বলিবেন, 'তৎ অর্থাৎ 

কত, 'সম' অর্থাৎ সমান। যাছ! সংস্কতের সমান তাহাই তৎসম। ব্যাখ্যা 

রিয়। বল! হয়, ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় 

হাই তৎসম শব । তথনই প্রশ্ন জাগে "অবিকৃত এই কথার অর্থকি? 

স্তর পাই--কেন? যে সকল শবের রূপ অব্যাহত থাকে তাহাদেরই 
বিকৃত বলিব। যেমন,__সৃর্ঘ, চন্্র, বৃক্ষ, উধ্ব? তৃণ, পুষ্প ইত্যাদি । 
তৎসম কথাটির যে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হইল তাহা বাঙ্গালা ভাষার 

বয়াকরণদের মনগড়া! ব্যাখ্যা নয়। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণই তৎসম শবকে 

লিখিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব; 

ংস্তরূপে ব্যবহার কর! হইত, তাহারা সেই সকল শব্কে তৎসম আখ্যা 
যাছেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকারদের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা ভাবার 

বয়াকরণগণও বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কত-আকরুতিবিশিষ্ট শব্কে তৎসম 

মে অভিহিত করিতেছেন । র 

প্রাকৃতের সারৃশ্তে এই নামকরণ সংগত হুইয়াছে কিন! তাহা! আলোচনার 
বষয়। বাহৃতঃ এই নামকরণের সংগতি আছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সুঙ্মতর 

চারে সন্দেহ জাগে। প্রারুত বৈয়াকরণগণ “দম+ বলিয়াছেন কোন্ অর্থে ? 
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রূপের দিক দিয়! সমান? না, ধ্বনির দ্রিক দিয়া সমান? বাঙ্গালায় সংস্কাতের 

রূপটাকেই গণনা করা হয়। প্রাক্কতে কি হইত ? শুধু রূপ, অথবা শুধু ধ্বনি, 
'অথব! রূপ এবং ধ্বনি উভয়েরই সমতা! বিচার করা হইত 1? আমাদের মনে 
হয় কেবল ধ্বনিটাকেই তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। বূপ তাহাদের গণনার 

অস্ততুক্ত ছিল না। আমাদের ধারণ! সত্য প্রমাণিত হইলে বলিতে হুইবে 
বাঙ্গাল! তাধায় যে শব্গুলির তৎসম নাম দেওয়া হুইয়াছে, তাহারা আর 
যাহাই হউক তৎসম নয়। 

প্রাকৃত ভাষায় তৎসম শবে যে ধ্বনিসাম্যকেই লক্ষা কর! হইয়াছে, এই 
উক্তির বিচার কর! যাউক। 

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের মত এই যে প্রকৃতি শব হইতে প্রাকৃত শক 

উৎ্পর। যাহা প্রক্কৃতি হইতে উদ্ভূত তাহাই প্রাকৃত | তাহাদের মতে প্রক্কতি 

সংস্কৃত, অতএব সংস্কত হইতে যাহা! উৎপন্ন তাঁহাই প্রাকৃত ।১ 

গাকৃত বৈয়াকরণগণ যাহাই বলুন ভাষাতত্বের পণ্তিতগণ বলিতেছে? 

বৈদ্দিকসংস্কত হইতে প্রাকুতের উৎপত্তি । বৈদিক সংস্কৃত বলিতে প্রাচীন ইন্দো 

আর্ধ যুগের সমস্ত ভাষা এবং উপভাষাও বুঝিতে হইবে । তাহাদের মে 

লৌকিক সংস্কত ঠিক কথার তাঁষা ছিল না। বৈদিক ভাষা যখন ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়! সমস্ত আর্ধাবতে ছড়াইয়! পড়িল তথ, 

স্বতাবতঃই বিভির প্রদেশে তাহার বিভিন্ন রূপ দেখা দিল। বিভিন্ন প্রাকৃতে; 

সুচনা হয় এইভাবে । বৈদিক ভাষার এই সকল রূপকে সংস্কৃত করিয়া বৈদ্দিব 

সাহিত্যের ভাষ'র আধারের উপর লৌকিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল। অতএ. 
দেখা যাইতেছে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত পরস্পর হইতে পৃথক হইলেং 
উভয়ের মধ্যে মিল অনেক । সেই কারণেই সংস্কৃত শব্দটা ব্যাপক অর্থে বৈদ্দিব 

এবং লৌকিক ছুই ভাষার স্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতেছে। 
এখন পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া! আস] যাউক। সংস্কৃতযে ভাষার প্রকৃতি ৫ 

ভাবার ধ্বনির সহিত সংস্কৃত ধ্বনিসমূহের মিণ থাক! স্বাভাবিক। বস্ততঃ তাহ 
ছিলও। প্রাকৃত ব্যাকরণ নামে যে সকল প্রাচীন ব্যাকরণ আছে, অর্থা, 

সংস্কৃত পণ্ডিতের যে সকল প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহার কোনোটি। 

১. প্রকৃতি সংস্কৃতষ্, তত্র ভবং তত অ'গতং ক প্র-কুতষ্ |” - হেমচন্্র 
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মীলিক ব্যাকরণ নয়। প্রাকৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা! বলিয়া ধরিয়া! 
তাহার ধবনি বর্ণ, শখ, ধাতু, বাক্য, রীতি প্রভৃতি ই্বন্ধে এ লব ব্যাকরণে 

জঞল করা হয় নাই। পক্ষান্তরে কেবল সংস্কৃত ভাষার সহিত বিভিন্ন 

প্রাকৃতের তুলনা! করা হুইয়াছে। তুলনাও খুব বিস্তারিত নয়। সংঙ্কতের 
মহিত প্রারুতের যে যে স্থলে পার্থক্য কেবল সেই সেই স্বানগুলির প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাকি সব সংস্কতের মত বলিয়া ছাডিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। 

ইহ! হইতে অনুমান করা অসংগরত হইবে না যে, প্রাকৃত ভাষায় যে সকল 
তৎসম শব্ধের ব্যবহার হইত তাহার! ধ্বনি ও রূপের ধদিক দিয়। সংস্কৃতের সমান 

ছিল। কিছু ব্যতিক্রম থাকিলে তাহার কথা কোনো-না-কোনে! স্থানে বলা 

হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মধ্যেও উচ্চারণে মোটামুটি যিল ছিল। অমিলও 

ছিল। প্রাকৃত ভাষায় সেই অধিলগুলির উল্লেখ আছে। এই অমিলগুলি 
গ্রাকত ভাষাসমূহের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাক্কৃত ভাষায় একটিমাত্র অঘোষ উন্ম বর্ণ২ আছে। 
তাহ! দস্তা স। কিন্তু একমাত্র মাগধী প্রাকৃতে ইহার ব্যতিক্রম দেখ! যায়। 

মাগধীতে দত্ত্য সও মৃধন্য ৰ নাই, আছে শুধু তালব্য শ।৩ এরূপ অবস্থায় 
একই শবকে কোনো প্রারতে তৎসম এবং কোথাও বৰ! খাটি প্রারুত ( তদ্তব) 

খলা যাইতে পারে। 'কুস্থম' শব্ধ সংস্কত। প্রাকৃত ভাবার ( মাঁগধী ব্যতীত ) 

বিনিতত্্ অনুসারে কুন্দুম শব্দের উচ্চারণ কর! কোনে! দিক দিয়া কঠিন ছিল 

না। হ্বতরাং প্রাকৃত ভাষায় কুন্থম শবে সংস্কত বানানই রক্ষিত আছে। 

টার বানান পরিবওন করিবার কোনে গ্রায়োজনই অস্থভূত হয় নাই। 

সে হিসাবে কুজ্গম শব ( মাগধী ব্যতীত) সকল প্রাককৃতেই তত্মম শবরূপে 

ক্ষিত হুইয়াছে। 
মাগধী প্রাকৃতে দন্ত্য সবা মৃধগ্ভ ষনাই। কাজেই এ প্রারকতে কুন্ুম 

২. বাঙ্গল। ব্ণমালাক্স চারিটি উচ্ম বর্ণ--শ বর, স,হ। ইহার মধ্য প্রথন তিন্টি অঘোধ, 

তুর্থ টি ঘোষবৎ। 

৩, ষসো: শঃ | বরকুচি, প্রাকৃতপ্রকাশ ১১৩ 
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থাকিতে পারে না । সেখানে ইহার বানান হইবে কুত্তম। অন্যান্য প্রাণে 
যাহা তত্সম নামে অভিহিত তাহাই মাগধীর বেলা খাটি প্রারুতের পর্যা 

লামিয়া আদসিল। আবার মাগধীতে “শিলা শব্দ তৎসম হইলেও অন্তা। 
প্রাকতে 'সিলা” হইয়া যাইবে । তখন উহা! আর তৎসম থাকিবে ন!। 

প্রাকৃত ভাবার ব্যাকরণ, বিশেষতঃ শব্ষের বানান হে ধ্বনির উপরে 

প্রতিষ্টিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। খাঁটি সংঙ্কত শব্ষের প্রতিও কিছু 
মাত্র করুণ দেখানে! হয় নাই ; যেখানেই ধ্বনিতে পরিবর্তন আলিয়া 

সেখানেই বানান বদলাইয়াডে। 

ইহা অবশ্তই শ্বীকার্ধ €য জীবস্ত ভাষার ধ্বনি যত শীঘ্র বদলায়, বালান ত' 
সত্বর পরিবতিত হয় না। প্রাকৃত গ্রন্থে-কি সাহিত্যে কি ব্যাকরণে-_ 

বানান দেখি তাহাও নিশ্চয় লিখিত হইবার বহু পূর্বেই উচ্চারণে আত্ম প্রকা 
করিয়াছিপ। হয়তো! মাগধী যখন “কুশুম" বলিতে আরম্ভ করে তাহার পর: 

ছুই তিন শতাব্দী পর্যন্ত “কুসম'ই পিখিয়া আসিতেছিল। মহারাস্ত্রী “সিল 

উচ্চারণ করিয়াও হয়তো! বহুদিন ধরিয়া “শিলা'ই লিখিয়াছে। 
তাহা ছাড়াও আর একট] কথ! এই যে, সংস্কত বৈয়াকরণগণ যখন সংস্ক" 

ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন, তখন তাহাদের হাতের কাছে সংস্কত সাহিত্যে 

অস্ত ছিল না। ভাষার ব্যাকরণ নির্যাণের জগ্য লিখিত উপকরণ প্রচুর ছি 
বলিয়। তাহার! কর্ণ অপেক্ষা! চক্ষুর সাহায্যই বেশী লইয়াছিলেন। কিন্ত প্রাক" 
বৈয়াকরণগণ ( ইহাদের মধে) অনেক সংস্কতে ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন এব 

সকলেই সংস্কৃত ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন) প্রারুত ভাবার ব্যাকরণ রচন 

করিতে গিয়া ধবনির উপর জোর দিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সংস্কত তাবার যে খ্যাতি প্রারুতের সে খ্যাতি থাকার কথা নয়।" সংস্ক' 
নাটকে প্রাক্কৃত ভাষার ব্যবহার হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কাজে 

প্রাকৃত ভাবায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। হইলেও গ্রাম 
সমাজে যে সাহিত্য চলিত পণ্ডিত-সমাজে তাহার স্থান ছিল না । এই সক' 

কারণে বৈয়াকরণগণকে মৌথিক ভাষার উপরেই বেশীর ভাগ নির্ভর করিতে 
হুইয়াছে। 

উদ্দাহরণ দ্বারা বক্তবাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা! করিতেছি । 

প্রাকৃত ভাষায় যে সকল বাক্যে ক্রিয়াপদের বাড়াবাড়ি নাই সেই সমস্ত 
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বাক্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখিতে পাইব যে, সংস্কৃতের সহিত তাহাদের 
পার্থক্য প্রধানতঃ ধ্বনিগত | ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মটি জানা থাকিলে প্রাকৃত 

বাকাকে সংস্কতে পরিবতিত কর1 মোটেই ছুরহু নয়। 
অহিণব-মহু-লোনুবে! তূমং তহ 

পরিচ্দ্বিঅ চুঅ-মঞ্জরিং। 
কমলবসইমেত নিব্বত্ত মুর 

বিলমরিদোলিণং কহং ॥ 

মহারাহ্ী গ্রাকৃতে রচিত এই শ্লোকের সংস্কৃত রূপান্তর এইরূপ £ 
অভিনব মধুলোলুপত্তং তথা 

পরিচুম্বা চুতমঞ্জরীম্। 
কমলবসতিমাত্রনিবৃতে। মধুকর 

বিস্বতো২সি এনাং কথম্ ॥ 

প্রাকত"ব্যাকরণের ধাতুরূপ শববরূপ কৃত্তদ্ধিত কিছু না! জানিয়াও শুধু 

ধ্বনিতত্বের মূল নিয়মগুলি জানিলেই এই সংস্কৃত ভাষান্তর করা সম্ভব। 
স্ততঃ উল্লিখিত প্রাকৃত কবিতার শব্দগুলিকে শুধু ধ্বনিতত্বের নিয়ম অনুসারে 

বদলাইয়! দেওয়াতেই উহ! বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। 

কিন্তু এ কবিতাটি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিলে কিরূপ হইবে তাহা 
দেখা যাক,। 

“অভিনব-মধু-লোলুপ মধুকর, তুমি চুতমঞ্জরীকে এতাবে চুম্বন করিয়া 
কমলবসতিমাত্র-নিবৃত হইয়া ইহাকে কি রূকে বিস্মৃত হইলে ?” 

বাঙ্গল। হিসাবে ইহ। অস্তুদ্ধ নয়। অর্থও বিরত হয় নাই। কেবল একটি 

ধব একটু কঠিন হইয়াছে। নিত শব্দটি “মুধী” অর্থে বাঙ্গালায়--সচরাচর 
চলে না। সংস্কৃত 'অসি+। “এনাম এবং “কথম্। এই তিনটি শব্দ ছাড় অন্ত 

কোনো শঝের পরিবতন কর! হয় নাই। 
এই বাঙ্গাল! অন্ুবাদটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটি জিনিস সর্বাগ্রে 

মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। ইহার সহিত প্রাকতের মিল যতখানি 

পংস্কতের মিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী । আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গলাদেশের 

টচ্চারণ অনুসারে এই অংশটি পাঠ করিয়া! গেলে অ-বাঙ্গালীর কানে ইহার 

ছিত সংস্কতের মিল ততটা! ধরা পড়িবে না। কারণ ধ্বনির দিক দিয়া 
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বাঙালার সহিত সংস্কতের মিল অধিক নয় ৷ কিন্ত বানানের দিক দিয়! এই 

মিল বড় বেশী। এই অংশটিতে সবশ্তদ্ধ ২৯টি শব্ধ আছে। ইহাদের মধো 
১৫টির রূপ সংস্কৃত । কিন্ত ধবনি হিসাবে বিচার করিলে একটিমাত্র সংস্কৃত পাই। 

তাহাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। সেটি হইতেছে কমল। অথচ গাণিতিক 
হিসাব দেখাইয়া পণ্ডিতের! বাঙ্গাল! সাধুভাবায় বিশুদ্ধ সংস্কত শবের সংখ্যা 
নিরূপণ করিয়াছেন শতকরা ৪৪ট1 18 

বাঙ্গালা তাধার বন খ্যাতনামা লেখকের লেখায় তথাকথিত বিশুদ্ধ শব্দের 

সংখ্যা শতকরা ৪85 অপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়] যায়। কিন্তু কার্ধত: 

কয়টি থাটি সংস্কৃত তাহা! বিচার করিয়৷ দেখা আবশ্তক। 

বাঙ্গাল! ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্ষগণের রচিত 

কয়েকটি পদ। এগুলি প্রায় হাজার ব্ছরের পুরাতন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ 

শান্জ্রী মহাশয় নেপালে একখানি প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করেন, সেই 

পুথিতেই এই পদগুলি ছিল। পদগুলির সংখ্যা ৪৭। পুঁথিখানি ১৩২৩ 
সালে মুদ্্রত হইয়!ছে। 

এই চর্ধাপদগুলিই বর্তমানে বাঙ্গাল! ভাবার ইতিহাস নির্মাণে প্রধান 
ভিশিস্তভ্তের কাজ করিতেছে । তাহার পরই আসিয়৷ পড়িতে হয় পঞ্চদশ 

শতাব্পীতে । চণ্ীদাসের নামাঙ্কিত শ্রীকুষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থ এই সময়কার 

লেখা ! পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্পভ মহাশয় এহ গ্রন্থখানির আকিফফ্ত। 

ও সম্পাদক । বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে গ্রাচীন এবং আধুনিক কালের মধ্যে 

এই শ্রন্থটিই একমাত্র যোগস্ত্র 

চর্যাপদ এবং শ্রীরুষ্ণকীতনের ভাষায় শব্দের বানানে অসংগতি আছে। 

একই শব্দের একাধিক বানান অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। বাঙ্গাল! 

সাহিত্যে এই বানানবিভ্রাট তৎপরব্তী মুগেও কম ছিল না। চর্যাপদ এবং 

শ্রীরুষ্ণকীতনের ভাষায় তথাকধিত তৎসম শব্ধ খুবই অল্প। সংস্কত শবের 
গতি বঙগভাষার আগুগত্য বঙ্গতাষার লেখকরা তখনও হ্বীকার করেন নাই। 
সংস্কৃত শব্বই যদি লিখিতে হয়, তাহার ভগ্য দেশভাষার আশ্রয় লইতে হইবে 
কেন? সেজগ্ত তে! দেবভাষাই আছেন । 

৪. ডাঃ শীহ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার--বাঙল! ভাবাতন্তবের ভূমিকা 
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প্রথম যুগে বাহার] দেশভাষায় লিখিতে আরভ্ভ করেন তাহাদের অধিকাংশই 

ছলেন সংস্কৃতে পর্তিত। সংস্কত ছাড়িয়! যখন দেশভাঁষা ধরেন তখন দেশের 

দনসাধারণের প্রতি ছিল তাহাদের দৃষ্টি, পণ্তিতসমাজের প্রতি নহে। ষে 
গাধাট1 সত্য সত্যই তাহাদের সেই ভাষাতেই তাহারা লিখিবার প্রয়োজন 
বাধ করিয়াছিলেন বলিয়।ই' লিখিয়াছিলেন। 

চণ্ডীদাস যে সংস্কত ভানিতেন, প্রীকষ্চকীতনে তাহার প্রমাণ আছে। 

মকৃষ্ণকীর্নে প্রত্যেক খণ্ডের প্রথমে এবং বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যেও কোনো 

কানে! পদের গোড়ায় একটি করিয়া সংস্কত শ্লোক আছে। লক্ষ্য করিবার 

বষয় এই যে, তাহার বাঙ্গালা! পদে বানানে যথেষ্ট গোলমাল থাকিলেও 
এই সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে কোনে! অসংগতি নাই । 

বিদ্ভাপতির নামও এই সম্পর্কে স্মরণ করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্াপতির 

বশেষ পাত্ডিত্য ছিল । সংস্কৃত ভাবায় রচিত তাহার গ্রন্থও অনেক আছে। 

5বু দেশভাষ| মৈথিলীতে তিনি যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি 
স্কৃতের প্রতি কিছুমাত্র আগগত্য দেখান নাই। 

কবিকক্কণ যুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল' আর একটি দৃষ্টান্ত । কবি যে মংস্কতে 
পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাহার রচনার বহুস্থল হইতে প্রমাণিত হয়, তবু তাহার 
'ঙ্গাল| বাঁনানে অধিকাংশ সংস্কত শক বিশুদ্ধ থাকিতে পারে নাই । 

বস্ততঃ বাঙ্গাল। ভাবার প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা বেশ 
[ঝা যার যে, যেমন রচনাপদ্ধতিতে তেমনি বানান পদ্ধভিতেও সংস্কতের 

প্রভাব অল্প ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাঁগ হইতেই এই প্রভাব অতিশয় 

ূদ্ধি পায় । 

ইহার পূর্ব পর্যস্ত বাঙ্গাল! বানানে কোনো নিময় দেখিতে পাওয়া যায় না 

'ত্য, কিন্তু বানানকে যে উচ্চারণের অনুগত করিবার চেষ্টা ছিল তাহ! সহজেই 

বুঝ! যায় । কবিকক্কণের চণ্ডী হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাই £ 

৫. মুকুন্দরাম কবিকঙ্কপ__চণ্তীমঞ্জল, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা! বিশ্বদিভ্ঞলয় সংক্ষরণ | যে পূ খি 
গবলম্বন করিয়া এই সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মুকুন্দরামের স্বহস্ত-লিধিত ন। হইতে 

"রে, তথাপি পে পুঁধিটি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হ্ইয়'ছে। ইছার লেখক যিনিই হন না 

কন তিনি যে কবির মূল রচনাকে স্বেচ্ছায় অথবা অজ্ঞানতাবশতঃ বিকৃত করিয়াছেন এমন 

ন্ করিবার কোনে! হেতু নাই। 
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চণ্তীমঙ্গলের বানান আধুনিক বানান 
অবশানে অবসানে পৃঃ ৯৬ 
উচ্ছ্গী উৎসর্গ 

শেহ্ সেই পৃঃ ৯৭ 
শেব! সেব। 85 

রুকিণী রুক্সিণী ১ 

শশক্ক সশক্ক পৃঃ ৯৯ 

মোহামাইয়া মহামায়! ৪ 
বিশয় বিষয় ্ 

ভারে জা যারে যা রা 
শগুম সগ্ডম পৃঃ ১৪২ 

মাশে মাসে রী 

শহিত সহিত পৃঃ ১০৩ 
শমুখে সমুখে ্ 

শদন সদন | 

ধ্বনিগত বানান অনেক স্থলে ছিল সত্য কিন্তু সর্বক্র ছিল না। বহু 

সংস্কত শব্ের সংস্কৃত রূপই রক্ষিত হইয়াছিল, ধ্বনি-অম্ুসারে বানান 
বদলানে হয় নাই । 

প্রথম বুগে বানানবিভ্রাটের এই যে সুত্রপাত হইল, ভাবার ক্ষেত্রে ইহাই 
ছিল শ্বাভাবিক। দেশভাষাঁর বানানের অদ্বৈতবাদ লইয়া তখন কোনো ভাষা- 

তাত্বিক পণ্ডিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই । সংস্কতে যদি 

কেহ মাশ লিখিতে গিয়! যাস লিখিয়া ফেলে, তাহ হইলে বৈয়াকরণগণের 
ভৎপরনা শাণিত তরবারির মত চতুদিক হইতে অপরাধীর শির লক্ষ্য করিয়া 
উদ্ধত হুইয়! উঠে। দেবভাষা! দেবীর মতই সতর্কতাবে পুজা পাইবার 
যোগ্য । তাহার পূজার অঙ্গহানি হইলেই প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা! । তাহাকে 
স্গর্ণ করিবার অধিকার পাইবার পূর্বে স্নান করিয়া গুচিতা লাভ করিতে 
হুইবে। কিন্তু মাচ্গুবী মায়ের কাছে সন্তানের অবাধ অধিকার। লে ধুলা 
কাদা গায়ে মাথিয় যদি মায়ের কোলে চড়িয়া বসে তবু কেহ হাঁ হা করিয়া 

উঠে না। 
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কিন্ত পাণ্ডিত্য যত বাড়িয়া চলিল, বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে ভাষার দিকে যতই 
ষ্টিপাত কর! হইতে লাগিল, ততই সংস্কত শবের রূপ নির্দিই হইতে থাকিল। 
উচ্চারণে বাহ! উচ্চুগ্গি ছিল বানানে তাহাও উৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিল, 
খন এর স্থানে ক্ষণ লিখিয়া অশুদ্ধি-সংশোধন চলিতে থাকিল। 

এইরূপ সংস্কতনিষ্ঠার আতিশয্য আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ 
হইতে । সংস্কত পণ্ডিতগণ বাঙ্গাল! গ্ভভাবার চা আরম্ভ করিলেন । তাহারা 

বাঙ্গালাকে প্রায় সংস্কত করিয়াই ফেলিল্নে। প্বাংল। গগ্ভ সাহিত্যের 
হত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার কুত্রধার হইলেন সংস্কত পণ্ডিত, 

ংলা! ভাষার সঙ্গে যাদের তাস্তর ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ । তারা এ ভাবার কখনো 

মুখদর্শন করেন নাই ।.....তারা সংস্কত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়৷ নিঘের 

ছাতে এমন একট] পদার্থ খাড়। করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে 

কিন্ত গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়! যজ্তকতার ফরমাসে তার। সোনার 

গীতা গড়িলেন।”৬ 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন ভাষার সম্বন্ধে তেমনি শবের সম্বন্ধেও 

প্রযোজ্য । অগ্ঠত্র এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন : 

“যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গগ্ভ সাহিত্যের স্যষ্টি হইত, তবে এমন 

গড়াপেটা ভাব! দিয়! তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহ! কাচা 
থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাক] নিয়মে তার বাধন ঘাট হইয়! উঠিত। প্রাক্কত 

বাংল! বাড়িয়া উঠতে উঠিতে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ভাষার ভাগার হইতে 

অ[পন অভাব দূর করিয়া লইত |”? 
একদিন বঙ্কিমচন্্রও বাঙ্গাল! ভাব সম্বন্ধে আলোচন1 করিতে গিয়া অন্থরূপ 

মন্তব্য করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন : 

*.**তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবপায়ীদিগের হাতে ছিল। অগ্যের 

বোধ ছিল যে, যে সংস্কত না জানে বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রথয়নে তাহার কোন 

অধিকার নাই | সে বাঙ্গাল! লিখিতেই পারে ন1।"**সুতরাং বাঙ্গালায় রচন] 
ফৌটাকাট! অন্ুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কতেই তাহাদিগের 

গৌরব। তাহার! ভাবিতেন সংস্কৃতেই তবে বুঝ বাঙাল! তাবার গৌরব। 

৬. রবীন্রানাথ ঠাকুর-_শবতত্ব। 
মা 1] 9 
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খেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক মনে করে ঘে শোস্তা বাড়.ক-না-বাড়ক ওজনে ভারী 
সোনা অঙ্গে পরিলেই অলংকার পরার গৌরব হইল ; এই গ্রন্থকর্তার! 
তেমনি জানিতেন, ভাষা! হুন্দর হউক বা না হউক, ছুর্ষোধ্য সংস্কৃতবাহুল! 

ধাকিলেই রচনার গৌরব হুইল !”৮ 
বঞ্কিমের সময় হইতেই এই ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে । তাহার 

সময়েই সমালোচকদের মধ্যে ছইটি দল হইয়াছিল দেখিতে পাই। এইছুই 

দলের মধ্যে প্রাচীনপন্থী ধাহার! ছিলেন তাহার! কিন্নপ মত পোষণ করিতেন 
বন্ধিমচজ্জ একস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন : 

"এক্ষণে বাঙ্গাল! ভাষার সমালোচকের! দ্বই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়াছেন। 
একদল খাঁটি সংস্কতবাদী | যে গ্রন্থে সংস্কতমূলক শব ভির অন্য শব ব্যবহার 
হয়, ভাহ! তাঁহাদের বিবেচনায় ত্বণার যোগ্য |” 

এইভাবে বাঙ্গাল। ভাষার দরবারে একট। প্রবল বিতর্কের হ্ছষ্টি হইল। 

প্রায় অধশিতাৰী পূর্বে রবীশ্রনাথ, তাহার জ্যেষ্টাগ্রজ দ্বিজেজ্রনাথ, রামেম্রনুনদার 
ঝিবেদী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণ এই বিতর্কের অগ্রনী ছিলেন । 

বিতর্কের একটি প্রধাণ বিষয় ছিল বাঙ্গাল ভাবায় সংগ্কত শবের ব্যবছার । 

তির ভিব্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত পোবণ করিতেন | হুর প্রসাদ শাস্ত্রী যহাশয় 

বিশ্তদ্ধ বাঙ্গালা শব যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ব্যবহার করার পক্ষপাতী 

ছিলেন। তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াাছলেন যে, খাটি বাঙ্গালা তেল শবটি 
যখন ন্ুগ্রচলিত ও ন্ুপরিচিত তখন তৈল শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক । ইহা! 

হুইল চরমপদ্থীর কথ! । 

প্রাচীনপন্থী বাহার! তাহারা তে! বিশুদ্ধ সংন্কত শব ভিন্ন আর কোনো 

শব্ষকেই সাহিত্যে স্বান দিতে নারাজ । 

কিন্তু মধ্যপস্থীর দল মধ্যপন্থার আশ্রয় লইলেন। তাহার! বলিলেন,_ 

পতেল শব্দ অন্লীলও নহে অশ্রাব্যও নহে; ভদ্র-সমাজে উহার ব্যবহারে কেছ 
কুষ্টিত বা লজ্জিত হয় লা, ন্ুতরাং আমর! সাহিত্যের ভাষাতেও তেলই 

ব্যবহার করিব । তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা দৌঠবের অনুরোধে 

৮. বহিষতজ্জ চটোপাধ্যার-বাঙ্গাল। ভাব, বঙ্গদর্শন, জো, ১২৮৫। 

উর €? ঞি ছ৮ 
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“তৈল” শঝেরই ব্যবহার করিয়া ফেলেন তাহাতেও তাহার প্রতি খড়গাহস্ত 
হইব না।”১* - 

ক্রিবেদী মছাশক্মের এই মত যে সর্বাধিক সমীচীন তাহাতে সঙ্গে নাই। 
এইখানেই একটি প্রশ্ন জাগে। লে প্রশ্ন ইতিপূর্বে উত্থাপিত হইয়াছে কি না 
জানি না। 

“তেল' শবটি হইল তদ্তব। ইহার প্রাকৃত রূপ 'তেন্ল'। তৈল হইতে 
তেল শব্দের যে উদ্ভব হুইল তাহার পশ্চাতে ক্রমপরিবর্তনের একটি ছু নির্দিষ্ট 

ইতিহাস আছে। সে হিসাবে তেল এবং তৈল এই ছুইটি পৃথক শব বলিয়া 
বিবেচিত হয়, একই শব্দের ছইটি রূপান্তর বলিয়! মনে কর! হয় না। ইহ? 
যুক্তিসংগত কথ! । 

কিন্তু ষে সকল নিত্যব্যবন্ৃত শব সংস্কত শবের মৌখিক রূপাস্তরমাত্র, 
তাহাদের কি অবস্থ। ? 

শ্রী ছিি, বিশ্রী বিচ্ছিরি, প্রসাদ পেসাদ, বিড়াল বেড়াল, স্ক,তি ফুতি, ইজ 
ইন্দির প্রভৃতি শবেের দ্বিতীয় উদ্াহুরণগুলির কি গতি হইবে? এযন অসংখ্য 

শবের উল্লেখ কর! যায় যেগুলি কার্ধতঃ অধণ্তসৎসম কিন্তু বানান তৎসম। 

নক্ষত্র নোক্থত্র, ক্ষম! খমা, আত্মা আতা, আত্মীয় আতিয়ে!, ব্রাহ্মণ ব্রামহন, 

আক্কিক আন্হিক্, মধ্যাহ্ন মোদ্ধান্নো!, জ্ঞান গা্যান, বিজ্ঞ বিগর্গো, প্রতিজ্ঞা 

প্রোতিগর্গা, শ্রবণ শ্োবোন্ ইত্যাদি । 

প্রাকৃত ভাষার আদর্শ অনুসরণ করিলে নোক্থত্রো, খমা, আতা, বাম্ছোন, 

আন্হিক্, প্রভৃতি ধবনিগত বানান ভাবায় গৃহীত হইত এবং এগুলি 
স্বতন্ত্র শব্করূপে পরিগণিত হইয়া যাইত। যেমন একই সংস্কৃত শব তিন্ন 

ভিন্ন রূপে দৃষ্ঠ হইতেছে তেমনি, উচ্চারণ অন্ভসরণ করিলে, একই সংস্কৃত শব 

ভিন্ন ভিন আধুনিক ইনো!-আর্ধ ভাষায় ভিন্ন তির রূপ ধারণ করিত। 
ইহাতে তাল হইত কি মন্দ হইত, তাহ! বিগার করিবার জন্য এ 'গ্রাসঙ্গের 

অবভ্ঞরণ! নয় । সমন্তাটযর উল্লেখ করিতেছি মাত্র। 

অর্ধতৎসম শবের ব্যবহার ভাষায় খুব বেশী দেখা যায় না। তাচ্চার 

মূল কারণ এই যে, সংক্কত সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারটা বড় প্রবল। সংস্কতের 

১০. রাসেম্দন্দয় জ্বিষেদী- শবকখ।। 



৮৪ বাগর্থ 

অধীনত! পাশ হইতে মুক্ত হইবার জগ্ভ ব্মানে আমরা যতই চাঞ্চল্য প্রদর্শন 

করি না কেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে সংস্কৃতান্ছগত্য বদ্ধমূল রহিয়াছে । 

চলিত ভাবাতেও আমর! অর্তৎসম প্রয়োগ করিতে অত্যন্ত ভয় পাই। 

আমর! মুখে বিচ্ছিরি বলি, কিন্তু কলমে বিশ্রী ন! লিখিয়৷ পারি না। মুখে 

পিপ্মি বলিলেও প্রদীপ লিথিয়৷ লজ্জা রক্ষা করি। মুখে যতই বলি না কেন, 
কাগজেকলমে ক্ষতি তিপ্ন খেতি বা থোতি লিখিতে পারি না। ইহাতে লাভট! 

কি হইতেছে? 
লাভ কিছু আছে কি না তাহ৷ বিচারসাপেক্ষ, কিন্ত ক্ষতি যে বহুল তাহ! 

প্রত্যক্ষ গোচর। | 

অর্ধতৎ্সম শবাও শব্ষভাগ্ডারের একটা অঙ্জ তো! ধ্বগ্ঘাত্মক বানানের 

চলন না হয় না হউক, কিন্তু ত্বাভাবিকভাবে যে সকল শবের জন্ম হুইপ়্াছে, 
ধনাত্মক বানানের লাম করিয়া সেগুলিকে ভাষার শর্বাবলী হইতে বাদ 

দেওয়]! কি বুদ্ধিমানের কাজ? তৃষ্ণার যুল্য আছে “তেষ্টা'র মূল্য নাই? 
ক্ষুধাকে রক্ষা] করিব, “খিদে+কে অগ্রাহ্া করিব?" মহার্থ থাকিবে “মাগ্গ, 

থাকিবে না? শ্বামলার রূপান্তর বলিয়৷ 'শামলা'কে ত্যাগ করিতে হইবে ? 

সংস্কতের প্রতি অত্যাসক্তির ফলে শুধু যে একশ্রেনর শব্কে লিখিত 
ভাবায় স্বান দিতেছি না, তাহ] নয়) ইহার ফলে আমর] অনেক খাটি বাঙ্গালা, 

এমন কি বিদেশী, শকেরও আকৃতির পররব্তন করিয়া সংস্কতকল্প করিতেছি। 

উদ্দাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হছইবে। 

পূজারী, পুজারিণী, পুরবী, পেজী, পুরণো, চুণ, রাণী, দখিণ। ( দক্ষিণ দিক 

হুইতে আগত ) সোণা, কর্ণেল, গবর্ণমেন্ট, তক্তাপোব, ধৃ'ঁই, কুয়া. হুতা, তুলি । 

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, উল্লিখিত উদ্দাহরণগুলিতে যে সকল 

দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ উড এবং মুর্ধন্ত গ আছে, সেগুলির কোনো সার্থকতা নাই। 

পুঙ্জা সংস্কৃত শবা, কিন্তু 'পুজারী” বাঙ্গালা । তবে প-এ উ এবং র এ ঈ 

দিব কেন? ইহ! সংস্কত ইন্ভাগান্ত শব নয়। .বাঙ্গালায় নী প্রতান্ত দিয়া 
অনেক সময় শ্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। নিবলাই উচিত, তবেস্ত্রী-প্রত্যয় বলিয়া 

হুবিধার জগ্ত নী-ই ধরা গেল। অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ-এর ব্যবহার যখন 
করিতেছি, তখনও সংস্কতের অন্থসরণেই করিতেছি, একথ! মনে রাখ! 

উচিত। 
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বাছাই হউক, তেলিনী মালিনীর মত পৃতারির স্ত্রীলিঙ্গে পু্জারিনী 

করিলাম। কিন্তু পৃজারিণী কেন করিব? এখানেওু্ধন্ত ৭ দিতে যাইব কেন? 
সংস্কতের বত্ববিধান পত্ববিধান মতে বাজাল! ভাষা তে! চলে না। 

তক্তাপোষে আপোবে মূর্ত ব দিই কেন? পুষ, ধাতুর মনের উপর 

চাপিয়া আছে বলিয়া! । অথচ ফারসী তাবার অনুসারে প্রথমটার বানান 

পোশ এবং ্বিতীয়টার বানান পস। সংস্কত পোবণের এমনি প্রভাব যে সে 
আপসকে আপেযুষ করিয়! ছাড়িয়াছে। 

চুণতে দীর্ঘ উ ও যূ্ধন্ত ণ আছে। তাই বলিয়! চুন'কে “চুপ বানান করিব 
কেন? কৃপ-এ স্ুত্র-ঞ দীর্ঘ উ আছে, তাই বলিয়া কুয়া বা ছৃতায় 

দীর্ঘ উ দ্িবকি জগ্য? 
অধিক কি, আমর! এমন সমস্ত বাঙ্গাল! শব্দ তৈয়ার করিয়াছি, যাহ! দেখিলে 

অসংস্কত বলিয়া মনেই হইবে না। যেমন নিভূ্, অকাট্য। আমর! রহস্ত 
করিয় পাটাকে পণ্টক বলি। পেটের অন্থখ হইলে বলি পৈটিক অবস্থা 

খারাপ। ব্যাকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকুক, কিন্তু সংস্কতের মত দেখাইবার 

অন্ত আমর! রবির বিশেষণে রৈবিক পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি। 

আসল কথ! সংস্কত ব্বপটাকে আমরা প্রাণ ধরিয়া! ছাড়িতে পারি না। 

মুখে যাহা বলি এবং কানে ধাহা গুনি লিখিবার বেলায় যথাসাধ্য সেটা 

পরিহার করার চেষ্ট! করি। 
বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কি একজনও লোক আছেন যিনি বাঙ্গালাকে 

বাঙ্গাল! উচ্চারণ করেন ? বোধ হয় না। কিন্ত বাঙ্গালা বানান করেন এমন 

লোক অসংখ্য । আমি নিজেও এ বানানই লিখি। বঙ্গ রূপটাই এই বিপদের 
কারণ। এই ব্যাপার সর্বত্র, কিন্তু এই ক্ষেত্রে একট! শ্থবিধ! এই যে, যেমন 
বাঙ্গাল! আছে, তেমনি বাংলাও আছে। তেমনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি ব্রাম্হন্ 

থাকিত, তাহ! হইলে আপত্তি করিতাম না। সত্য কথা বলিতে কি, ব্রাহ্মণ 

ও ব্রামূহোনের মধ্যে ব্রাম্হোনেরই বাঙ্গালাত্ব অধিক। অথচ এই ধরনের 

শবখই সংস্কৃত বানানের আবরণে আত্মগোপন করিয়া তৎসম লামে প্রচারিত 

হুইতেছে। 
গন্ত ভাষার জন্মকাঁলে যে সংস্কত প্রভাব ছিল. ভাবার ক্ষেত্রে বদিও তাহা 

আজ অনেক পরিমাণে শিখিল হইয়াছে, শবাবলীর দিক দিয়া সে প্রভাব 



৮৬ .. বাগর্থ 

কিছুমাত্র কমে নাই। বরং সেদিক দিয়া আমাদের পঞ্ডিতী যদোবৃততি দিন 

দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে তত্মম শবের যে পরিমাণ ব্যবহার 

হইতেছে, খাঁটি বাঙ্গালার (অধতংসমও যাহার অত্তরক্তি) সে পরিমাণ 
ব্যবহার হইতেছে না। বন্ততঃ আমর] যে সমস্ত তৎসম শের ব্যবহার করি 
তাহার অধিকাংশই তৎমম নয়। আমর! জোর করিয়। তাহাদের তৎসম বলি 
এবং জোর করিয়া তাহাদের সংস্কৃত বানান দিই। 

বানানের ক্ষেত্রে এইবপ বিশৃঙ্খল! আর কতদিন চলিবে? বর্তমানে 

কোনে! কোনো! প্রদেশে শবের বানান নি করিবার অন্ত একটা 

আন্দোলন আরম হইয়াছে । এই সময়ে ভারতের সকল ভাষাভাষীর একব্র 

হইয়া! এই গুরুতর বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত কর! আবশ্বীক বিবেচনা! করি। 



মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার 
ডচ্চারণপ্রণাল 

কথিত তাষা বলিতে গেলে এখন, আমর! কলিকাতার ভাবাকেই বুঝি। 

এ ভাষাই এখন বঙ্গের আদর্শ ভাব! । এই আদর্শ তাষ! বঙ্গভাবাভাবী অন 

সাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে একই 
বঙ্গতাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপের সংস্কার সাধন করিয়! দিতেছে । এ সঙ্গে প্রাদেশিক 

উচ্চারণপন্ধতিও আপন আপন বেশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জম দিতেছে । 

মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় জেল] | ভাষাকেন্দ্র কলিকাত1 হইতে 
মেদিনীপুর অধিক দূরে নহে বলিয়া এখানকার ভাষ৷ বাকুড়। প্রভৃতি ভেলার 

ভাষ অপেক্ষ৷ আদর্শ ভাষার অধিকতর সন্গিহিত। বীকুড়া শহর ও মেদিনীপুর 

শহরের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কিন্ত 

যে পরিব্লক্রিয়! অল্পকালের মধ্যেই শহরের ভাষার রূপান্তর সাধন করে 

সেই ক্রিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে তত ভ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। তাই 
মেদিনীপুরের পল্লীভাষায় প্রাদেশিকতা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিছামান। 

শুধু উচ্ারণপ্রণালীতে নয়, শর্ধে এবং পদবিষ্তাসপ্রণালীতেও এই জেলার 
বিশিষ্টতা আলোচন! করিবার বিষয়। এই প্রবন্ধে আমরা কেবল উচ্চারণ- 

প্রণালী সন্বন্ধেই আলোচনা করিব। 

মেদিনীপুরের কোনে! কোনে অঞ্চলের ভাব! অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ভাষার 

গৃহিত হুবহু মিলিয়! যায়! এ সমস্ত গ্রন্থের ভাষার আকৃতির দিকে লক্ষ্য 

করিলে বেশ বুঝ! যায় যে মেদিনীপুরের ভাষায় প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ- 

পন্ধতিই অনেকট! অস্ুহ্ত হয়। ণ্য' ফলা ব! তৎপুর্বূপ “ই'কার বুক্ত পদে 
পরই উচ্চারণ লক্ষ্য করিবার বিষয় । কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে তিনটি ছত্র উদ্ধৃত 
ইল ঃ 

“পুন নাথ যদি বসী উঠিতে সন্কট বাসী 

স্বল্যে না ফিরাতে পারি পাস।”৯ 

উপরিউক্ত “স্ুল্যে' কথাটি যদি সাধারণ নিয়মে উচ্চারণ কর! হয় তাহা! 

১. ক. ক. চ--কলিকাভা! রিখবিভ্ঞালয় সংস্করণ, পৃঃ ১২৮ 



৮৮ বাগর্থ রর 

হইলে 'ছুল্লে? এইরূপ শুনাইবে। কিন্ত এখানকার ভাষার সহিত ধাছার. 
পরিচয় আছে তিনি এই শবের উচ্চারণ করিতে বিন্দুমাঞ্ ক্লেশ বোধ করিবেন 
না। এখানকার উচ্চারণে "নথ" এবং “ল্য'র মধ্যে একটি “ই" ধ্বনির রেশ 

আছে এবং “ল্যে'র “একারে একটু 7” টান রহিয়াছে । 

উক্ত পুস্তকেরই এক স্থানে আট দশ ছত্রের মধ্যে 'পাইকাল” ও. 

'পাকালযা” এই ছুইটি শব্ধ দেখ! যায়। 'বিরের পাইকাল। দেখি চিস্তেন ঈশ্বরী 
এবং 'মাইয়ামূগ হুইয়! দেখি বিরের পাকাল্যা? ।২ 

এই স্থলে একই শব ছুই ভাবে বানান করা হইয়াছে বলিয়া যে এ শব্ধ 
ছুই ভাবে উচ্চারণ কর! হইত ইছা মনে করিবার কোনো কারণ নাই ! কবির 
( অথবা! লেখকের ) কানে একটা “ইঃ এবং একটা “য় শকের ঝংকারমাত্র 

ছিল। লিখিবার সময় তাহা তিনি অত ভাবিয়া প্রয়োগ করেন নাই, 
পাঠককে কিন্তু একটু চিস্ত। করিয়া তাহা পড়িতে হইবে । “অপিনিহিতি” 

নামক ধ্বনিবিকার প্রাচীন বাঙ্গালা ভাবার একটি বৈশিষ্ট্য । পূর্ববঙ্গের 
বাঙ্গালায় আজিও অপিনিহিতির প্রভাব প্রচুর । মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলে 
গেলে দেখা যাইবে অপিনিহিতির প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও আছে। 

পুরাতন ভাবার সহিত মেদিনীপুরের ভাষার কি সম্বন্ধ এখন আমরা তাহা! 
আলোচন! করিব না, প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি মাত্র কথা বলা হইল । 

মেদিনীপুরের ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ থাঁকিলেও ইহা! যে কোনো নির্দিষ্ট 

প্রদেশের ভাষার অনুরূপ তাহা নহে । এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষ৷ 

ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির । এই জেলার উত্তরে বাকুড়া, বধ মান ; দক্ষিণে বালেশ্বর ? 

পূর্বে হাবড়া, কলিকাতা এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর । এই ঞ্রেলার ভৌগোলিক 
অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ভাষার উচ্চারণপন্ধতির বিভিন্নতার 

কারণ' কতকট! অনুমান কর! যাইবে। বীরভূম ও বাকুড়ার অন্ুনাসিক ও 
প্রলদ্বিত উচ্চারণ এবং ছোট নাগপুরের পারত্য জাতির ও ওড়িব্যাবাসীদিগের 

ভাষাগত নানাবিধ বিশিষ্টত1 কোথাও বা! একক এবং কোথাও বা সংমিশ্রিত 

হইয়! এখানকার ভাবার বিভিন্ন রূপ ও উচ্চারণ দিয়াছে । 

২, ক, ক. ৮.স্০কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্ভালয় সংহ্গরণ, পৃঃ ১৬৬ 



মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণপ্রণালী ৮৯ 

উচ্চারণপন্ধতিতে আদর্শ ভাবার সহিত আলোচ্য ভাবার কি+স্বন্ধ তাহাই 
এক্ষণে আমর! লক্ষ্য করিব। ্ 

চলিত তাষার “অ”য়ের উচ্চারণ সাধারণতঃ “ও হইতে বেশী দুরে নয়। কিন্ত 

মেদিনীপুরে অনেক কথায় “অয়ের উচ্চারণ অবিক্কৃত থাকে । ধন, বন, মল অন 
প্রভৃতি শব কলিকাতায় ধোন, বোন, মোন, জোন এইরূপ হইয়! যায়; কিন্ত 
এখানে এ সমস্ত শব 'অ?কারের স্থান 'ও”কার অধিকার করে নাই। 

পদের শেষ অক্ষরের হুসন্ত উচ্চারণ ন! হইলে ওকারাস্ত উচ্চারণ হইবে, 
ইহাই চলিত ভাষার বীতি। কাল, তাল, গেল, বল, ধর, মা'র প্রভৃতি শঙ্ব 
যনে মনে উচ্চারণ করিয়া দেখুন শেষ বর্ণ গুলি ওকারাস্ত হয় কিনা । আলোচা 
ভাষায় কিন্ত এরূপ স্থলে 'অ+কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে ।৩ 

প্রচলিত ভাষায় বলিও, করিও প্রভৃতি ক্রিয়ার ব্ধপান্তর বোলে!, কোরো 

এইরূপ হয় কিন্ত মেদিনীপুরের কথায় এইরূপ অন্জ্ঞাবাচক ক্রিয়ার ব্যবহার 

লক্ষিত হয় না। এ স্থলে বল্ব, করব এইবপ পদ ভবিব্যৎ বাচক উত্তম 
পুরুষের ক্রিয়ার গ্ভায় ব্যবহৃত হয়। আমি বা মুই করব এবং তুমি কর্ব এই 
উভয় প্রকার ব্যবহারই এখানে চলিত। উত্তম পুরুয়ে কেবল তবিষ্যৎ কাল 
বুঝায়, মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ ও অন্ুজ্ঞ! হুইই বুঝায়, এরূপ স্থলে অস্ত্য'ব” “বো+ 

হয় না। কিন্তু ধাতুর প্রথম অকার কোনো কোনো স্থলে ওকারের মত শ্তনায়। 

এখানে “কতব্য, প্রভৃতি শবেের প্রথম 'অ'কার “ওকার হুইয়] কোতোব্য? হয় 

নাই। যেমন, এখন, তখন প্রভৃতি শবের মধ্য অক্ষরে “অণকারের প্রভাবই 

অঙ্ষু্ন আছে । 

কথিত ভাষায় অকারের সহিত ওকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাই অকারের পরই 
ওকারের উচ্চারণের কথ। ধর! যাউক। 

আদর্শ ভাবায় “অ”কার অনেক স্থলেই "ও/কার হয় কিন্তু "ও*কারকে কোনো! 

স্থানে 'অ'কার হইতে দেখা যায় না। মেদিনীপুরে “কারের এই পরিবর্তন 

দষ্টিগোচর হয় । বিনোদ, আমোদ প্রভৃতি বিনদ, আমদ হইয়া যায় । মোটা, 
গোটা, গোড়া, নোড়া, সোলা, ধোব! প্রভৃতি শবের 'ও'কার স্পষ্ট “অ'কারের 

৩. উদ্দা্রণে প্রদ্নত্ব বল, ধর ও মার এই শব তিনটি যথাক্রমে বল, ধর ও মার ধাতুর 

অনুভ্ঞার পদ । তুমি বল ( বলছ ), ধর ( ধরহ ), মার (মারহ )। 

১১১১১১১১ 
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মত উচ্চারিত" হয়। তবে বিনোদে'র “ওকার এবং “যোটাপ্র “ও'কারের 
উচ্চারণে কিছু প্রভেদ আছে । “মোটা”র “ও'কারে স্পষ্ট “অ+ এবং 'বিনোদে'র 

*ও"কারে “অ+ এবং "ও”এর মধ্যবর্তী-_বরং 'অ+কারেরই কাছাকাছি একটা ধ্বনি 
শ্রুতহুয়। কিছু পরেই আমর! দেখিব যে হস্ত উচ্চারণের পূর্ববর্তী *ও"কার 
যদি আদি শ্বর হয় তাহা! হইলে প্র “ও»কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে । গোল, 

নিটোল, বিভোর প্রভৃতি শব্দে “ও'কারের উচ্চারণে কোনে৷ পরিবর্তন হয় 

না। এ শুবগুলি আলোচন! করিয়া দেখিলেই বুঝা বায় যে পরবর্তী হুসস্তের 
প্রতাব পূর্ববর্তী 'ও'কারকে অবিরত রাখে । পূর্ববর্তী “ও'কার আদি স্বর 
হইলে তো কথাই নাই। গোল, ঘোল, মোর প্রভৃতি শব্ধ ইহার নিদর্শনস্থল | 

আদিম্বর না হইলে '“ও*কারের উচ্চারণ কিছু পরিবর্তিত হুইয়া যায় বটে কিন্ত 
একেবারে “অ+কার হয় লা। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক উচ্চারণে বিনোদ, 

আমোদ প্রভৃতি শবের “ও? অ হতয়াও হয় না। 

গোপাল, দোকান, বোতল, মোটর প্রভৃতি শব্ষের উচ্চারণে “ও* কারের 

রেশমাত্র নাই। গপাল, দকান, বতল, মটর এইরূপ হয়। “ও"কারের পরবর্তী 
স্বর যদি 'অ” কিংবা “আ' হয় তাহা হইলে শী “ও, স্পষ্ট “অ+য়ের মত উচ্চারিত 
হইবে; এবং “ও' কারের পরবর্তা বর্ণ ই” 'উ* এবং “ও+ হইলে অথবা “ই” 
বা! “ও'-র সহিত যুক্ত কোনে! ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে এ ওকারের উচ্চারণ সাধারণতঃ 
অবিকৃত থাকে । লোটিশ, কোকিল, গোমুয়া, কোছলি, মোছোর, গোটো, 

ধোবে! প্রভৃতি শব ইহার উদ্াহুরণস্থল ।৪ 

কথিত ভাষায় “ও”কারের পর “ই'কারের প্রয়োগ অতি বিরল। ও? 

কারের পর “ই, আগিলেই পূর্ববতী 'ওকার “উ'কার হইন্া যায়, যেমন,_- 

ছোঁড়া-ছুঁড়ি ) ঢোৌল-ঢুলি ; পৌটলা-_ পুটলি ? চোর-__চুল্লি। নোটিস্ কোথাও 
কোথাও লোটিস্ এবং কোথাও বা লুটিস্ হয়। আলোচ্য ভাষাতেও ই-কারের 
পূর্ববর্তী ও-কার উ হইয়া! যায়। 

প্রচলিত বাঙ্গালায় গুন্, বুন্ প্রভাতি যে সব ধাতুতে এক উ”কার মাছ 

স্বরবর্ণ আছে, সে সব ধাতুতে আকারযুক্ত করিয়। বিশেষণের মত ব্যবঙ্গার 

করা হয়, অথবা কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। "আ” যোগ করিলেই এ সমস্ত ধাতুর 

৪, গোটো »গুটানো, সংকুচিত $ যথা, পা গোটে। করে যসি। ধোবে-লান1। 
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কার আদর্শ ভাবায় “ও'কারে পরিণত হয় । যেমন, শোনা কথায় বিশ্বাস 

কি 7 পোড়া মৃখে সব ভাল ? বেজেয় শোয়! যায় ন| ইত্যাদি । আলোচ্য ভাবায় 
শোনা, পোড়া! ইত্যাদি শব্দে €ও'কার না৷ আসিয়! পূর্বকূপ 'উ'কারই বর্তমান 

থাকিবে । অন্তথ! এই প্রদেশের স্বাভাবিক নিয়মে “আ” কারের পূর্ববর্তী “ও%অ' 
হইয়া যাইবে । সেই কারণে পুড়া, শুনা, বুনা, ধুয়া, মুগ্ধা প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 

বেগুন-্পড়াও শুনিতে পাওয়া যায় । বাশরকে কেহ কেহ *পড়ামুআ” বলে। 

ন্ বুন্ প্রভৃতি ধাতুর গ্ভায় একই আকৃতির বিশেষ্য হইতে উৎপয্র আ-যুক্ত 
বিশেষণেও আদর্শ ভাষার গ্ভায় "ও" না হইয়া 'উকারই থাকিবে । ম্ুন+ আ৷ 
আদর্শ ভাষায় নোনা! (যেমন নোনা আতা), আলোচ্য ভাষায় ছুনা 

(যেমন চুন] জল )। 

পূর্ববর্তা "কারের প্রভাবে আদর্শ ভাষায় যেখানে “ও”কার হইয়া যার, 

আলোচ্য ভাষায় সেখানে কোনে পরিবর্তন হয় না। কলিকাতায় খুড়েো, 

বুড়ে, মুডো মেদিনীপুরের খুড়া। বুড়া, মুড়াই থাকে । কলিকাতার বোয়াল 
এখানে বুয়াল, গৌয়ার--গুঁয়ার, চোয়াড়--চুয়াড়, মোক্তার-__মুক্তার হয় । 

“ও"কার যুক্ত যত প্রকার শবের আলোচনা কর। হইল তাহাদিগকে 

কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

১, গোল, ঢোল, দোল, বোল, মোট, শোর, ফৌড় ইত্যাদি । আলোচ্য 

ও আদর্শ ভাষায় ইহাদের উচ্চারণ অভিন্ন । 
২. মোটা, ফৌড়া, গোল! (ধানের গোলা), খোলা (ভগ্ন মৃদ্পপাত্র, 

খুল্ ধাতু হইতে নিষ্পর, “আ-যুক্ত বিশেষণ নহে ), দোকান, গোপাল, বোতল 

ইত্যাদি । এই শ্রেণীর শবে “আকার বা “অ+কারের পূর্ববর্তী 'ও'কারের 
উচ্চারণ 'অ+য়ের অনুরূপ । 

৩. শোনা, বোনা, ধোয়া, যোছ। ইত্যাদি শুন্, বুন্ প্রভৃতি ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন পদ। আলোচ্য ভাবায় মুল উচ্চারণ “উ”কারই বর্তমান থাকে। 

৪, বুড়ো, খুড়ো, চুঁড়ো, পুজো ইত্যাদি ।৯ মেদিনীপুর প্রদেশে এই 
গমত্তড শক 'আ+-কারাস্ত আদিরূপেই ব্তমান 

১ পূজো -পুজ. ধাতু তইতে নহে। পূ, ধাতু কথিত ভাবায় নাই। কথোপকথনে 
পুজিল, পুজিতেছি এরপ প্রয়োগ হয় না। পুজ্প. ধাতু কথিত ভাবার যদি থাকিত, তাহা! হইলে 
খান! বেন! প্রভৃতির মত পোজ পনদও থাকিত। 
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গুন্, বুন্ ইত্যাদি ধাতু হইতে বে অর্থে কলিকাতার ভাবায় শোনা, বোনা 
এবং মেদিনীপুরে শুনা, বুনা ইত্যাদি হয় সেই অর্থেফি'ক্, কিন, লিখ, চি 

প্রভৃতি ধাতু (যাহাতে এক'ই' মাত্র স্বর আছে ) হইতেও কলিকাতা মত 
কেকা, কেনা, লেখা, চের! ইত্যাদি না হইয়া ফিকা, কিনা, লিখা, চিরা 
এইরূপ হইবে । | 

কলিকাতার সেয়ানা এখানে প্িয়ানা বা সিয়ান।২ শেয়াল এখানে 

শিক্পাল হয়। শেয়াল, পেয়ার! প্রভৃতি শবের গ্ভায় 'য়া' যুক্ত শব্দে উক্ত 

'স্বা'র পূর্ববতী (আদর্শ তাষায় ব্যবহৃত ) “একার স্থলে এখানে “ই” থাকে । 
বেয়াই, বেয়ান, পেয়াজ, মেয়াদ, খেয়াল, চেয়ার, কেয়ার প্রভৃতি শব্ব 
মেদিনীপুরে বিয়াই, বিয়ান, পিয়াজ, মিয়াদ, খিয়াল, চিয়ার, কিয়ার এইরূপ 
হয়।৩ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে পেয়া 
খেয়াল প্রভৃতি শব্েের সহিত ব্যারামকেও একই শ্রেণীভুক্ত দেখিতে পাই। 

চলিত বাঙ্কালায় প্যায়দা_পেয়াদা, পযাজ-_পেঁয়াজষ্জ ইত্যাদির মত ব্যারাম 
শকেরও আর এক রূপ “বেয়ারামণ আছে, ইহা তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এখানে পিয়াজ, পিয়াদা, ইত্যাদির মত ব্যারামের রূপাস্তর 

বিয়ারাম থাক! উচিত ছিল ? কিন্তু এরূপ উচ্চারণ শোনা যায় ন1। 

বুড়া, খুড়ার মত পিসা, মিছা, কির! প্রভৃতি শব্ষের আকারেরও এখানে 

কোনে পরিবতন হয় না। কলিকাতায় কিন্ত এ 'আ*কার “এ হইয়া পিসে, 

মিছে ইত্যাদি পদ হয়। 

বিয়ে ও বে এই দুইটি শবই কলিকাতায় প্রচপিত। মেনিনীপুরে 

বিয়া ও ব্যা। 

২. ষেদিনীপুরেগ ভাষায় কোথাও কোথাও প্রাকৃত শব অবিকৃত ভাবে এবং কোথাও ব! 

প্রাকৃতেত্র ঠিক পরবর্তী, রূপটিই দেখিতে পাওয়। বান । সন্ঞান_-দিআন (কৃ্ককীতণ) সিক়্া 

(ালোচ্য ভাষ1)__সেয়ান (আদর্শ )। শৃগাল-দিআল-_শিয়াল ( আঙ্োচ্য )-_শেয়াজ 
(আদর্শ )। 

৩, চলিত ভাষায় এই সমস্ত শব্দের আগ একটি করিয়! রূপ আছে । যথা, বেই, বেন, পর্যাজ। 

ম্যাগ ইত্যাঙগি। 50010 1000727 018565107 005 1021815 500. 105551005106120 01 00৪ 

8678511 1008085৩78 00, 584, 
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আদর্শ ভাষায় “খ'কার “একার হইয় কেউ, চন্নানেত প্রভৃতি শব উৎপন্ন 
হইয়াছে। আলোচ্য ভাবায় “খ অধিকাংশ স্থলেই ই" হয়। যথা ঃ-কি, 
চন্নামিত ইত্যাদি । 

তৎসম শবে আদি ব্াঞ্জন বর্ণে 'রঃফলা থাকিলে সেই 'র” আদর্শ ভাবার 
“এ হইয়া যয়; আলোচ্য ভাবায় কিন্তু তাহ! 'অ' বা 1+ উচ্চারণে পরিণত 

হয় এবং পরব লী বর্ণের দ্গিত্ব সম্পাদন করে। যথ1;- প্রণাম আদর্শ ভাবায় 

পেক্নাম এবং আলোচ্য ভাষায় পন্াম ব1 প্যান্লাম। এ্ররূপ ব্রত--€( আদর্শ) 

বেভো। ।'আলোচ্য) বস্ত বা ব্যাত। প্রহ্নাদ--( আদর্শ ) পেল্লাদ, (আলোচ্য) 

পন্ল্ছাদ বা প্যাল্ল্ছাদ। কেহ কেহ বানানকে অস্থপরণ করিয়। “প্রহল্লাদ' 
উচ্চারণ করে। 

অধ্যাপক বিজয়চন্জ্ মজুমদার মহাশয় তাহার “1176 12156015০01 005 

7361)58]1 [+91150925, গ্রচ্থে লিখিয়াছেন, 4006 10191 50000. 0৫ এ 120 

20015600105 73115911 0105 0210 106 210165615060 195 48 10 10020.% 

“একারের এবপ উচ্চারণ কিন্তু তৎসম শবের বেল! ভইবে না। ৭১000 
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751£9]1 এ |” আলোচ্য ভাষ! সন্বন্ধেও এই ছুই নিয়ম খাটে । এক, ফেন ব 

ফেনা, বেলা এবং হেলা এই চারিটি শব তিতীয় নিয়মের মধ্যে পড়ে-ন! 

দেখিয়া গ্রন্থকার উহ্াদিগকে তত্ব বলিয়া! প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি 
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10121. পরধ্তঠ তিণ্টি শব্দের উচ্চারণ আদর্শ এব আলোচ্য ভাষায় এক 

রকম ? কিন্তু 'এক' শব্দের উচ্চারণ আলোচ্য ভাবায় দ্বিতীয় নিয়মের গণ্ডীর 

মধ্যে পড়ে । এখানে ইহার উচ্চারণ 'য্যাক' নহে “এক । এখন “এক? 

শন্ব বরাবর সং্কত হইতে আগত তৎসম শব্ধ কিন তাহা ভাবিবার বিষয় । 

এখানে "ব্যাগ" প্রভৃতি কতক গুলি শব্দের "7 “এ হইয়। যায়, আবার “একারও 

পরিবতিত হইয়া কোথাও কোথাও ')1+ হয়। যেমন, ১ক-চ্যাক। 

মেদিনীপুরে পদমধ্যন্ব ব। পদান্তস্থিত 'ন' বা “৭ এর উচ্চারণে কখনও 

কখনও একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যার । আলোচা তাবায় উল্লিখিত স্থলে 'গ' এবং 



৯৪ বাগর্থ 

*ন? এ একটু ড়? মিশ্রিত আছে । এই জেলার দক্ষিণ অঞ্চলেই 'ন? ও 'প' এর 

এইন্সপ উচ্চারণ শোন! যায়। রাধী--রাড়ি' ৯রখড়ি; পানি »পাড়ি ৯ 

পাড়ি । কোণ কড়' ৯কঁড়'ও আধার কড়ে' বুস্হ্থ কেড়ে গো? চিকণ-- 

চিক্ড়', সোন! ঈড়া। 
আলোচ্য অঞ্চলে পদমধ্যস্থ এবং পদান্তস্থিত “ল' শব্দের উচ্চারণেও “ড়? এর 

মিশ্রণ আছে। বৈদিক সংস্কতেও বৈয়াকরণগণ পড় 'ল'-এর অভেদ লক্ষ্য 

করিয়াছেন । বেদের 'অগ্রিমীড়ে এবং “অগ্নিমীলে' শ্মরণ করুন। কোল-কোড়, 

পে! কোড়ে কর্যা আইল । 'ন” *৭ এবং “ল-এ “ড়” এর এই মিশ্রণ দক্ষিণ 

অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে ওড়িয়ার 

প্রতভাবই ইহার কারণ। 
“্য" এর আসল উচ্চারণ বাঙ্গালায় নাই বলিলে হয়। শব্দের মধ্যবর্তী 

হইলে ইহার চলিত উচ্চারণ অনেকট! “আয়ের মত হয় এবং কোনো বর্ণে যুক্ত 
হইলে সেই বণের দ্বিত্ব করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় সেইরূপ শুনায় । মেদিনীপুরে 
এই উচ্চারণ কতকট1 আসলের কাছাকাছি। আদর্শ ভাষায় 'ই'কারের পর 

“য়া” (যাহার উচ্চারণ “আ]” ) থাকিলে উভয়ে মিলিয়! “এ হয় যেমন বলিয়!-- 

ব'লে, করিয়া করে । মেদিনীপুরে ত্র স্থলে “এ ন! হয় "স্কা+ উচ্চারণ হইবে 

এবং *য়া'র পূর্বে একটা! “ই* শবের রেশ থাকিবে। “খেয়ে এই কথাটির 
উচ্চারণ মেদ্রিনীপুরে খাইয়া” এবং খায়া'র মধ্যবতাঁ;। এরূপ যেয়ে-_যা'যা। 

শুয়ে-শুয়্যা, যেয়ে__মায়! এইরূপ হইবে। কার্যা, খায়! শব যে প্রাচীন 

করিআী, খাইআ প্রভৃতি শবে ঠিক পরবর্তী রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 

কোনে কারণ দেখা! যায় না । “ই” কারের পর “আ” থাকিলে “য় হ্বাভাবিক 

ভাবেই আসে। এই সমস্ত স্থলেও তাহাই হইয়াছে । 
“ন” ও 'ল' এর সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। যথাস্থানে বল! হয় নাই। মেদিনীপুরে 

পল” অনেক ক্ষেত্রে 'ন”' এ পরিণত হয়। মুই মনে করে (কাল্পে) সব কত্ত 
পারি। লিখা--নিখা। লক্গমী-_নক্্মী। 

আবার 'ন' ও “ল' হইয়! যাক, যেমনও নহবৎ--লহবৎ, নালা__লালা ) 
নৃতন--লৈতন। 

পরিশেষে ' এর উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি পার্থক্যের কথ! উল্লেখ করি। 

«স্” এর উচ্চারণ প্রায় সর্ধআ আদর্শ ভাষারই মত। আদর্শ ভাখার 



মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাবার-উচ্চারণপ্রণালী' ৯৫ 

তিন 'স' এরই উচ্চারণ তালব্য *শায়ের অনুরূপ। অবনত “ত” 
“ধ” এর পূর্বে ঘস্ত্য “স'-এর এবং ট' ঠ' এর পৃে মৃধত্ত 'ব'-এর উচ্চারণ কি 
আদর্শ এবং কি আলোচ) উভয় ভাষাতেই কতকট! অবিকৃত। “স' এন সম্বন্ধে 

উভয় ভাবায় পার্থক্যের কথ! যাহ৷ বলিতেছিলাম তাছা এই £ 
মেদিনীপুর শহরে ছাড়ী, ভোম প্রভৃতি তথাকথিত ইতর শ্রেণীর লোকদের 

মধ্যে তিন “স এরই একরূপ বিকৃত দস্ত্য উচ্চারণ শোন! ধায়। দক্ষিণ 

মেদিনীপুরে 'শ-য-স'-এর দস্ত্য উচ্চারণ বিশেষ প্রচলিত। এরূপ উচ্চারণ 

কলিকা তার নিন্নশ্রেণীর হ্বীলোকগণের মধ্যেও শুনিতে পাওয়া ষায়। 

এই ধরনের উচ্চারণ গ্রানেই স্পষ্ট বুঝ! বায়। স্থানীয় যাক্জার দলে হাড়ী 
ভোম প্রভৃতি শ্রেণীর বালকগণকে নৃত্য গীত শিক্ষা! দিয়া উহ্বাদ্িগকে ন€কীর 

অংশ অতিনয় করিতে দেওয়! হুয়। উহাদের গান একবাঝ২গুনিলেই এ 

কথার যাথার্থা উপলব্ধি হইবে । শ্মানীয় রাজকর্মচারিগণ কয়েক দিবস পূর্বে 
এক অভিনয় অনুষ্ঠান করেন। পূর্বোক্ত যাত্রাদলের বালকগণকে এই 

অভিনয়ে ন€কীর অংশ দেওয়! হইয়াছিল। তাহাদের গীত বধু এস ছে” 
এখনও অনেক শ্রোতার কানে বাজিতেছে সন্দেহ নাই ।৪ 

৪. বজায় স'ছিতা পরিধং, মেদিনীপুর শাখার সপ্তদশ বাধিক অধিবেশনে পঠিত 



নাম রহত্য 

কানা ছেলের নাম পন্মলোচন দিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরে না জানিয়াও 
হয়তো! কোন স্সেহান্ধ পিতা! চক্ষহীন পুত্রের একদিন এ নাম দিয়াছিল। সম্তানের 

বাহিয়ের অন্ধতা ঢাকিতে গিয়া সে যে আপনার অন্তরের অন্ধতাই জগতের 

কাছে গ্রকার্শ করিতেছে এ কথা হয়তো সেদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই। 
বস্ততঃ নাম মানুষের বাহিরের পরিচয়মান্র | অন্তরের সঙ্গে তাহার কোনে 

সন্বন্ধই নাই, তাই শেক্সৃপীয়র একদিন পললিয়াছিলেন, প্পামে কি আসে যায়? 
গোলাপকে যে নামই দাও ন! কেন তাহার গদ্ধের কোনে! তারতম্য হইবে 
ন1।” কথাটি নিতান্তই সত্য । গোলাপ-হাস্মহানা, মল্লিক-মালতী, ডেজি- 

ভ্যাফোডিলকে ক১-ক২, খ১-থখ, গ১-গং এই রকম নাম দিলে কাজ যে চলে না 
এমন নয়। বরং কাহারও কাহারও কান্ধ তাহাতে সহজনাধ্যই হয়, বিশেষতঃ 

বৈজ্ঞানিকের। কিন্তু মমুষ্যসমাজে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষ! অবৈজ্ঞানিকের সংখ্যাই 
বেশী। তাহার! আবার নামের মধ্যে কোথাও বা মাধুর্য এবং কোথাও বা 
গাস্তীর্ধ আশ! করিয়া বসে। এমন ব্যক্তিও আছেন, বাহার] পুত্র-কগ্ঠার 

নামকরণের জগ্য অভিধানের শরণাপন্ন হন, তাহাতেও ফল না ফ'ললে শেব 

পর্যন্ত শিশুটিকে সঙ্গে লইয়! সম্বামিক কবিগুরুর শ্রমচরণ সনর্শনে যাত্রা করেন। 
কবিগুরুর কথাই যখন উঠিল তখন নাম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি সেট! 

বলি। তিনি বলেন 7--“মাম্ুষের মাধুর্য'*'সর্বাংশে ম্থগোচর নচে, তাহার 

যধ্যোে অনেকগুলি হুক স্ুকুঘার সমাবেশে * অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। 

তাহাকে আমর! কেবল ইন্দ্রিয় বার পাই না, কল্পনা দ্বার! সৃষ্টি করি। লাম 
সেই হ্জজনকার্ধের সহায়ত। করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় 

ভ্রৌপদীর নাম যদি উমিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগবিত। ক্ষত্রনারীর দীপ্ত 
তেত্র এই তরুণ কোমল নামটির দ্বার। পদে পদে খণ্ডিত হইত ।” 

কাব্যের পায়ক নায়িক! বা কুদ্ত্র বৃহৎ চরিত্রগুলি কবি নিজেই হষ্টি করেন। 

কবি তাহাদের যেমনটি করিয়া আমাদের সম্মুখে ধ।রতে চাছেন গ্রিক তেমনটিই 

যে আমর! দেখি তাহা নহে । আকৃতি প্রকৃতির যে বিবরণ দিয়। কবি তাহার 

নায়কের মৃত রচনা করেন আমর! কল্পনার রঙে তাহাকে আর একটু রাঙাইয়! 
হাই) এই সকল ক্ষেত্রে নামও চরিঞ্জের অন্ততম পরিচয়। অনসুয়া! এবং 



নামরহত্য ক্টপী 

প্রিয়ংবদা এই ছুইটি নাম দিয়াই কৰি কালিদাস শকুস্তলার ছুই সখীর চূড়ান্ত 
পরিচয় দিয়াছেন। শাঙ্গরিব ও শারদ্ধতের নাষ সম্বন্ধেও এই কথাই বলা! 
যায়।, কালকেতু, শ্রমস্ত, চক্রশেখর, কপালকুগুল!, বিক্রম, হ্মিতর প্রভৃতি 

নামগুলিও বথেচ্ছাসঞ্জাত নয় পরস্ত চিন্তাসম্ভূত। 
সত্যই রচনার মধ্য দিয়া যেরস পরিবেষণ কর! হয় স্নির্বাচিত নাম 

তাহার পাত্রশ্বূপ। কনককটোরা আধার হিসাবে নিতাত্ত নিন্দশীয় না 
হইলেও পিরাক্ধি সেবনের পক্ষে পেয়ালাই যে সমধিক প্রশস্ত একথ! ওমর 
খৈয়ম হইতে অত্যাধুনিক খুনখারাপী গক্তলগান রচয়িতাগণ পর্যস্ত কেহই 
অস্বীকার করিতে পরিবেন না বলিয়! আমার বিশ্বাস । 

হান্তরসের ক্ষেত্রে নামের দাম আরও অধিক । সেইজগ্ যেখানে 'নিমাই, 

চন্ত্রও যথেষ্ট তিক্ত প্রতিপন্ন হন না সেখানে “গদাই” নাষে দ্বিতীয় বার নামকরণ 
করার প্রয়োজন হয় । কাছে পিঠে না পাইলে অন্তত বাগবাঞ্ারের চৌধুরীদের 

ৰাড়ী হইতে শ্রীমতী কাদঘিনীকে পালকি করিয়া আনাইয়া লইতে হয় । রসিক- 

ঘাদার রসিকতা এবং ভাঁড়,দত্তের ভাড়ামি এক শ্রেণীর না হইলেও ছুইজনের 

নামে ও আচরণে হাম্তরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। চিরকুমার সভার 

এই রসিকদাদ! নৃপ ও নীরর জন্য যে ছুইটি “ফাড়া”র আয়োজন করিয়াছিলেন 

তাহাদের সহিত পাঠকের অবশ্ই পরিচয় আছে। তাছাদের “একটি বিসৃশ 

ল্ঘা, রোগা, বুটদ্ুতা পরা, ধুতি প্রায় হাটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে 

কালি পড়া, হ্যালেরিয়া রোগীর চেহার!, বয়স বাইশ হইতে বস্রিশ পর্যন্ত 

যেটা থু হইতে পারে ।” ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী । দ্বিতীয় ব্যক্তিটি 

“বেঁটে-খাটো, অতাস্ত দ!ড়িগেফসংকুল, নাকটি বটিকাকার” এবং "আরও 

নানাবিধ শারীরিক শুুলক্ষণসমাক্রাীন্ত ইহার নাম দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায় । 

যাহার যে নাম তাহাকে সে নামে না ডাকিয়া অগ্ভ নামে ভাকিলে খুশী 

হয় না-বিশেষতঃ & নূতন নামকরণের মধ্যে যদি তাহার শারীরিক, ব্যাবহারিক 

ব| আর কোনো প্রকারের কিছু ক্রটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকে । যাহার লাম 

বিশেষ সুশ্রাব্য নয় সেও তাহার পরিবর্তন চায় না। “এমন কি যাহার নাম 

ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অগহা বোধ হয় ॥ আর 

নামটাকে বিকৃত করিলে যে পীড়া দেওয়া হয় তাহার বস্তরণা যে কিরূপ অসহশীয় 

তাহা! সহজেই অন্থমান কর! বান্ন। “গিগগি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের এ তত্ব 

ণ 
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ভাল রকম জানা ছিল। বাচনিক যতগুলি অন্থ তাহার মুখ হইতে বাহিত 
হইভ এইটি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিদারুপ। তাই শশিশেখরকে ভেটকি 
এবং আপ্তকে “গিক্লি' নাম দেওয়ায় তাহার! বেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল শী 
ও বিছুটির জালাও তাহার তুলনায় অনেক আরামের । 

শুধু গ্রস্থোক্ত পাত্র-পাত্রীর নামই নয় গ্রন্থের নাম সম্বন্ধেও গ্রন্থকারর! যধ্যে 

বধ্যে যথেষ্ট চিন্তা করেন । চির্তীর বিষয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের 
নামকরণ বিষয়ে লেখকেরা সাধারণতঃ কয়েকটি বিষয়ে দি রাখেন। কেছৰা 
নামের মধ্য দিয়! গ্রস্থোক্ত বিষয়বস্তটির পরিচয় দিয়া দেন। যেমন 7-- 
মেধনাদবধ, বুক্রসংহার, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ধাতুরূপকল্পদ্রম । কেহ বাঁ 

আলোচ্য বিষয়ের মূল সুত্রটি ধরায়! দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। যেষন।- 
রুষ্ককান্তের উইল, বৈছুষ্ঠের খাতা, নীলদর্পণ। পাত্র-পাত্রীর নাম লইয়া 
গ্রন্থের নাম দেওয়াটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইহার 
উদাহরণ উল্লেখ করা নিশ্রুয়োন্ন । কিন্ত প্রধান পাজ্র ব! পাত্রীর কোনে৷ প্রকার 
বৈশিষ্ট্য অথব! আলোচ্য বিষয়ের মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সংকেত- 
মূল নাম গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করে তাহাই এ যুগে জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে 
বলিয়! মনে হয়। এরূপ নাম নির্বাচনে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন এবং সে 
দক্ষতার অভাব অনেকস্থলেই পরিস্ফুট | “ক্ষুধিত পাবাণ' 'নষ্টনীড়' “অচলায়তন”, 
'আলালের ঘরের ছুলাঁল', 'পগ্ডিতমশাই”, দত”, 'পরিণীতা” “অরক্ষণীয়া” 

'বলিঘান' প্রভৃতি নামে গ্রন্থকারদের যে নাম-নির্বাচনের নৈপুণ্য দেখিতে 

পাওয়া যায় তাহা সর্বজ্ে স্থলভ নহছে। 
পুস্তকের প্রথম নাম পরিবর্তন করিয়া! পরবর্তী সংস্করণে অগ্ভ কোনে! নাম 

দিলে পাঠকের মনে স্বতঃই কৌতৃছল জাগে । মনে হয়, প্রথম নামে লেখক 
যে ভ্রম করিয়াছিলেন দ্বিতীয় নামে তাহার সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। 
কালির আচড় না দিলে অত্তদ্ধও শুদ্ধ বলিয়া! চলিয়া যায় কিন্তু দাগ পড়িলে 
খাটিকেও দাগী মনে হয় এবং কাটা শবটির পক্কোদ্ধার, করিবার জন্ত মন তখন 

উদগ্রীব হইয়া উঠে। সেদিন বখন গ্রীমতী “দত্তা” “বিজয়া” নামে নাট্যশালায় 
পদার্পণ করিলেন তখন হঠাৎ মনে হুইল প্দতা” নামটা দিয়া শরৎচন্ত্র কি এত 

দিল অনুতাপ করিতেছিলেন 1 অথবা, উপস্ভাসের নাট্যরূপে নামেরও 
পরিবর্তন আইন অনুসারে অবশ্তীকতব্য ? দভার মধ্যে বে ছুহক্ম এবং জুনিগুণ 
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ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, বিজয়া নামে তাহা নাই। পিতা বনযালী কনার ভাক 
নাষ দিযাছিলেন বিজয়া--দৈবজ্ঞ শরৎচস্র রাশিনীম লিখিয়াছিলেন দতা। 

আজ তাহারই দেওয়! দত! নাম প্রত্যাহার করায় শাহাকে দত্কাপহরণ পাপে 
লিপু হইতে হইল। 'ললিতা'র প্রচুর লালিত সত্ত্বেও 'পরিলীতা” নাম বর্জন 
করিয়৷ রমঞ্চে উঠিতে দিতে আমাদের ইচ্ছ। নাই। “অরক্ষণীয়া”র “জ্ানদা” 
সম্বন্ধেও আমাদের এই যত। 

রবীন্্রনাথ “রাজ! ও রানীর সংস্কৃত দ্ূপকে ষে 'তপতী” নামে অভিহিত 

করিয়াছেন তাহার মধ্যে একট! দুষ্পষ্ট অর্থ লক্ষ্য করা যায়। ছুযিত্রার 

আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া এই নাটক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । 'রাজা, 

ও “রানী” উভয়েই প্রধান নহে । কাছেই 'রাজ।” ও "রানী'র মধ্যে কাহারও নাম 
দিতে হইলে “রানী'র নামটার প্রতিই দৃষ্টি পড়ে । কিন্তু 'রানী' বস্তুতঃ রানী 
নছেন তাই শুধু 'রানী” নামটাও যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই । ন্মিআ| নাম রাখ 
যাইতে পারিত কিন্তু তপতীর মধ্যে যে লংকেতটি রহিয়াছে শুধু হুমিআার মধ্যে 
সেটি নাই । পরিবতিত নামের প্রসঙ্গে শেষরক্ষা”র কথা মনে আসে । “গোড়ায় 
গলদ" হইলে সর্বন্র শেষ রক্ষা হয় না। কিন্তু যেখানে বলি শেবরক্ষ! হইয়াছে 
সেখানে গোড়ায় গলদ হইয়াছিল এ ধারণা আপন হইতেই ,মনে আগে । 

গোড়ায় গলদ ট্রা্দেডি, শেষরক্ষা ট্রাজেডিমূল কমেডি । 

গল্লে-উপগ্ভাসে, কাব্যেনাটকে নাম স্বয়ং খানিকটা কাদ্দ করে। কিন্তু 
যাহাকে প্রতিদিন ছুই বেল! চোখের সম্মুখে দেখিতেছি যাহার নাড়ী এবং হাড়ি 

--এ ছুয়েরই খবর আমার স্থুবিদিত তাহার নাম বাহাই হউক না! কেনকি 

আসে যায়? কল্পনা-জগতে নামের যে দাম বস্তজগতে সে দাম নাই ইহা] 

মানিতেই হইবে । মাসের দোসর! তারিখে গৃহিণীর যে বৃতি দৃষ্টিগোচর হয় 
তিরিশে তারিখে তাছার কি কোনে! পরিব্ন হয় না? কিন্তু সেদিনও 

আপনাকে মঞ্জুভাষিনী নিদেন্পক্ষে মঞ্জু বলিয়াই ভাকিতে হইবে। তাবিয়। 

দেখুন তে। কি রকম বিড়ম্বন! ! 

এই যে ঘরবাড়ী, দোকান দেবালয়, ব্যাঙ্ক বাজার, যাত্র! থিয়েটার গ্রন্ভৃতি 
সব কিছুরই নিত্য নৃতন নামকরণ হইতেছে তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের 
নবপ্রবর্তিত কুচি ও মনোভাবের একট! বিচিত্ররূপ দেখা যায় মাত্র। এখন 
গু-স্টোসের স্থান অধিকার করিয়াছে বিনামা-বিপণি বা পাছকা-প্রতিষ্ঠান, 
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আইডিয়াল কাফের জায়গায় দেখা যায় আদর্শ পেয়াবাল, থিয়েটারের নাষ 

হইয়াছে নাটমন্দির বা রংমহল বা! প্রেক্ষাগৃহ । কিন্তু পাহুকা, পেয়, ও প্রেক্ষোর 
কতটুকু তারতম্য হইয়াছে তাহার সংবাদ গোচর করাইবার ভার লেখক লইতে 
রাজী নহেন। সম্ভবতঃ তাহার প্রয়োজনও নাই । সেদিন কার়স্থসভার উদযোগে 
একটি বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হয়। জনৈক বন্ধু ভোজ থাইয়৷ আসেন এ 
হুতভাগ্যের অদৃষ্ট্ে একটি ভোজ্যতালিকা জুটে । তাহার মধ্যে হঠাৎ একটি 

নামের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভোজ্য হিসাবে বস্তটিকি রকম উপাদেয় 

হইবে নাম দেখিয়া তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, বন্ধুর সাহায্যে বুঝিয়- 

ছিলাম। উত্তখাগ্ভের লামটি হইতেছে “ললনাঙ্গুলকা'। বঙ্গভাষার প্রতি 
বাঙ্গালীর যে অক্ঠাগ্র অন্ধরাগ লক্ষিত হইতেছে তাহার অন্ত তাবাজননী 

অবশ্ঠই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু সে কথ! এখন থাকুক। 

মোটকথা, এই দেখা যাইতেছে যে বাস্তব জগতে নামটা নামধারীর 

চিহ্ধমাব্র, পরিচয় নয় । নাম যদি কাহারও পরিচয় দেয় তা পে নামদাতার, 

নামের অধিকারীর নয়। সেই হিসাবে সামাজিক জীবনের ইতিহাসে নামের 

মুল্য অনেক। 

রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে বলিয়াছেন ;-“সেই প্রাচীন ভার তখগুটুকুর নদী- 
গিরিনগরীর নামগ্ডলিই বা! কি দ্বন্দর 1-****নামগুলির মধ্যে একটি শোতা 

সম্ত্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হুইতে ক্রমে ক্রমে ইতর 

হইয়া আসিয়াছে, ভাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জার্ণত1 এবং 

অপত্রংশত। ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অন্য যী ।” সত্যই 

মান্ত্রষের ব্যবহার মনোবুত্তি রী'তনীতির সহিত নামের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 

কোনে! সময়ের কতকঙ্লি ন'য আলোচনা করিয়া! সেই সময়ের অনেকট! 

পরিচয় পাওয়। যায়। 

ভারতবধায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবদেবীর নামে পুরকগ্ভার নামকরণের 

প্রথ! আবহমান কাপ ধরিয়। চলিয়া আপিতেছে। ইচ্ছার অনিচ্ছ য় ভগবানের 

নাম উচ্চারণ করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। কলিধুগে নাষ- 

বশীতল ভিন্ন আর ভবসংসার হইতে উদ্ধার পাইবার দ্বিতীয় তরণী নাই। 

মৃত্যুকালে গঙ্গানারায়ণকে স্মরণ নাও হইতে পারে কিন্ত পুত্রের শাম বণ 
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গঙ্গানারায়ণ হয় তাহ! হুইলে মায়াসুগ্ধ নর সে নাম একবার উচ্চারণ ন! করিয়া 

পারিবে না। ১ 

দেবতাকে পৃজ। করিয়! যে সন্তান লাভ হয় তাহাকে উম্বাপদ, শ্ামাচরণ, 

কালীকিসঙ্কর নাম দিয়] ইষ্টদেবতার প্রতি আমর! কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। বিন! 

পুজাতেও ধাহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হন পিতামাত। তাহাদেরও দেবপ্রসাদ 

বলিয়াই মনে করেন। 

যাহাকে বড় বেশী ভালবাসি তাহাকে হারাইবার ভয়ে বাছুষের 

মন সর্বদাই আতঙ্কিত থাকে। কয়েকটি নামের মধ্যে এই আশঙ্কার 

চিহ্ন দুম্প্ট। 
(রাখহরি, 'থাকমণি' প্রস্ৃতি নামের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় অবশ্তই 

আছে। মৃতবৎস! বা নিঃসন্তান জননীর কোনে সন্তান হইলেই মনে য় হয়- 

তগবান্ যদি ইহাকেও কাড়িয়া লন । তাই তাহাকে ডাকিরা প্রান! জানানো 

হয়, তুশিই ইহাকে রক্ষ/ কর। প্রতিবার সন্তানের নামোচ্চারণ প্রসঙ্গে 
স্ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই পৌছিতে থাকে । 

মৃতবৎদার মনে হয়$--মায়ের স্নেহ না পাইয়াই তাহার দ্বেহের ছুল্লাল 

তাহার আদরের ছুছিতা অতিমানে কোল খালি করিয়! গিয়াছে । এবার 

আর তাহাকে ছাড়া হইবে না। তাহ তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 

থাক' বলিয়। অভ্যর্থনা করেন । 

দুর্ভাগিথী রমণীর কোনে! পাপের ফলেই হয়তে। তাহার পুত্রশোক। 

এ হয়তে। পৃরক্কৃত ছৃফর্ষেরই ফল ।--এূপ চিস্তাও মধ্যে মধ্যে জননীর মনকে 

প্রপীড়িত করে। তাহারই ফলে 'এককড়ি” “ছকড়ি' “তিনকড়ি” প্রভৃতি 

নামের উৎপত্ভি। যেব্যক্তি ব্যান্কের টাক! ভাঙ্গে আইনে তাহারই সম্পত্তি 

বাজেয়াপ্ত হইতে পারে কিন্তু সে যদি তাহার ঘর বাড়ী অগ্ভের লামে বেনামী 

করিয়! রাখে তাহা হইলে সরকারের তাহাতে হস্তার্পণ করিবার উপায় থাকে 

না । .এককড়ি' 'দুকড়ি? 'বেচারাম+, 'কেনারাম' প্রতৃতি নামের যধ্যে এইরূপ . 

আইন, বাচাইবার চেষ্টা দেখা যায়। ছূর্ভাগিনী জননী ভাবেন; আমার 

নক্তান বলিয়াই ভগবান্ ইহাকে কাড়িয়া লন, কিন্ত আমি যদি ইছার মাতৃত্বের 

অধিকার অপরের হস্তে তুলিয়া দিই তাহ! হইলে আর তিনি ইহাকে গ্রহণ 
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করিবেন না। তাই ভূমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত শিশুটিকে তিনি 
ধাত্রীহত্তে তুলিয়া দেন। পরে অবশ্ত এক কড়া! কিছুই কড়া কড়ি দিয়া 
ধাত্রীর নিকট হুইতে তাহাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু যেহেতু 
ষাতৃত্বের অধিকার একবার ধাত্রীকে দেওয়া হইয়াছে, সেইছেতু অমুক্ষের 
সন্তান বলিয়া! বিধাতা তাহাকে আর হরণ করিতে পারেন না। এখন 

চিত্রগুপ্তের জন্মরেজেন্টারিতে এঁ শিশুর মাতৃনামের স্থলে ধাত্রীনাষ লিখিত 

হইয়া গিয়াছে । আইন মানিয়! চলিতে হইলে উহার উপর তাহার কোনে! 
হাত নাই। তবে রাজার অ'ইন এবং প্রজ্জার আইন সব সময়ে একন্সপ 
হয় না। পু 

মাচ্ছষের মত দেবতারও সুন্দর জিনিসের প্রতি বড় লোভ। রসগোষ্টা 

দেখিলে আমাদের জিহবা সরস হয় কিন্ত যদি কেহ বলিয়' দেয় উহ] অনেক 

দিনের বাসী, পচিয়! হুর্গন্ধ হইয়া! গিয়াছে, তাহা হইলে আর সেদিকে মন 
দিবার প্রয়োজন বোধ করি না । সন্তানের জননী ভাবেন ভগবানের মনোভাৰ 

আমাদেরই মত। তাহারহ ফলে “ফেলারাম+, “গুয়ে”, “মেথরা” প্রভৃতি নামের 

উত্ন্তি। এ প্রসঙ্গের আলোচনা পূর্বেও হইয়াছে । পৃষ্ঠা ৬-৭ ব্রষ্টব্য। 

কোনে! পাঠশালার গুরুমহাশয় একটি পড়,য়ার নাম দিয়াছিলেন “নিমাই” । 

নিমাইয়ের এক সহপাঠী গুরুমহাশয়কে একদিন তাহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিল । তিনি বজিলেন,_-”“আরে তা-ও জানিস ন1, ও যে আমায় রোজ একটি 

করিয়। নিমের দাতন আনিয়। দেয়।” নিমাইয়ের সহপাঠী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাস! 
করিল,--পগুরুমহাশয়, আমি যদি প্রত্যহ একটি করিয়া! জামের দাতন 

আনিয়! দিই 1” গুরুমহাশয় আর কোনে! জবাব দিয়াছিলেন কি না জানি না, 

কিন্তু একথা সত্য যে তাহার «নিমাই নামকরণ অসংগত হয় নাই। বন্ততঃ 

ধনিমাই' শব্ধ “নিম হইতেই আপিয়াছে। মৃত্যুদেবতাও মানুষের যত তিক্ত" 
দ্রব্যের কাছে খেঁবিবেন না__-এইকরূপ, মনোভাব লইয়াই জননী সন্তানের দীর্ঘ- 

জীবন কামনায় এইরূপ নাম দিয়া থাকেন। সাড়ে চারিশত বৎসর পুর্বে 
একদিন শচীমাতাও নবজাত সন্তানের এই নামই দিয়াছিলেন। পঙ্গীগ্রাষে 

“ভিতারাম* নাষও শুনিয়াছি। 

অবস্থাবিশেষে মান্গষ আবার সন্তান চায় না। 'আক্লাকালী', 'ক্ষান্তমণি 
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প্রভৃতি নাহই তাহার প্রমাণ। কৌলীস্ত-প্রথার হুখযয় ইতিহাসের নহি 

এরই নামগুির কির়প ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ তাহা বারি) 

তাই বলি, কাব্যের নাম নামধারীর পরিচয় । আর জীবন্ত মানুষের নাষ 

তাহার সমাজের প্রতিবিস্ব | 
আজকাল তরুণ লমান্জে নামের মধ্যাংশ হাটিয়া মধ্যপদলোগী করার 

রেওয়াজ হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এখন বুক্তাক্ষরবিহীন দুকোমল দুললিত 

নামেরও বুল প্রচলন হইতেছে । তাহার ফলে কি হইয়াছে এবং কি হইতে 

পারে সেআলোচন! 'কচি সংসদ'-এই হইয়া গিয়াছে । এখানে পুনরালোচনা 

নিরর্থক | কিন্তু ইহা হইতে অতি আধুনিক খাঙ্গালী সমাজের যে মনোবৃত্তির 

পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা খুব সতেজ এবং সমুরূত বলিয়! মনে হয় ন। 

কন্ঠার দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করিয়া, বাঙ্গালী পিতামাতা “সীতা” নাম রাখিতে 

ভয় পান। উহা! হৃদয়ের কোমলতা এবং ভীরুতা উভয়েরই পরিচায়ক । 

আত্রকাল ছুই একটি বাড়ীতে এই নামটির চলন দেখিতেছি। কেহ কেহ 

সংস্কার - মানেন না জনসমাজে ইহা দেখাইবার জস্যই এরূপ নাম রাখেন, 

এমনও শোন! যায়। কিন্ত তাহ না-ও হইতে পারে। 

ইভা, নিভা প্রন্ৃতি কয়েকটি নামের কোনো অর্থ বুঝ! যায় না, কিন 

সন্ধান করিলে প্রয়োগের কারণ আবিষ্কার কর! কঠিন হইবে না। “ইভ 

শব্দের অর্থ হত্তী। স্ত্রীলিঙ্গে রূপ হয় 'ইভী”। ধরিয়া লইলাম “ইভা'ই হইল। 

কিন্ব তৎসন্তেও কোন্ মাতা হস্তিনীবাচক শব দিয়। কগ্ঠাকে অভিছিত 

করিবেন? এমন হইতে পারে, বর্ণসংক্ষেপ ও শ্রাতিমাধুর্যহেতু ইতাননী শব্দের 

দ্বিতীয়া” বাদ দেওয়া হইয়াছে । 

কিন্তু তাহাতেও সমগ্তার সমাধান হুয় না, কারণ ইভানন মাতার পছন্দ 

হইলেও জামাতার তৎগ্রতি বিশেষ অঙ্থ্রাগ না-ও জদ্মিতে পারে। “নিত 

শব্দের অর্থ সৃশ। অগ্ত শের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার তো প্রয়োগই 

হয়না । হয়তো! বা জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নাম বিভা? সা্দৃগ্ত এবং অনুপ্রাস বজায় 

রাখিবার জগ্ঠ মধ্যম! এবং তৎপরবর্তী ছুই ভগিনীর নাম দেওয়া হইয়াছে 

“ইভা, ও “নিত? | তাহার পর ধীরে ধীরে নিরর্থক হইলেও নামগুলি গ্রচলিত 

হইয়্! শিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যেও এই ধরনের নামের নিদর্শন পাওয়া! 
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যায়। যয়নামতীর গানে দেখি, রাজা গোবিল্নচঞ্জ এক রাছার ছুই কনা 
বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাহাদের এক জনের নাম চন্দন! অপরের নাষ 

ফদানা। গছুনার বোন অনার নাম লইয়। তাষাতাত্বিকগণের মততে 
থাকিতে পারে কিন্তু চন্দনার বোন ফন্দনার কি আর কোনো গতি আছে? 

্স্তিক শফটি আমাদের তেমন পরিচিত নয় অথচ শবটি সং্তত। এই শটি 
জার্মানির ফেরত যখন 9%29019 রূপে ভারতবর্ষে দেখা দিল তখন '্বস্তিকা 

বলিয়া আহ্বান করিলাম। পদাত্তস্থিত ৪ বাঙ্গালায় আ হইয়। গেল। ফলে 
মেয়েরা '্বত্তিকা+দেবী নাম গ্রহণ করিয়া নূতন করিয়া আর্ধা হইলেন | 
'মবিতা' দেবী নামও এযুগে শোনা যাইতেছে। কিন্তু হায়, কে বঝিয়া দিবে 
যে সবিতা কবিতার সঙোদরা নয়? 



সবভারতীয় লিপি 
রাষ্ট্রভাষার সমন্তা শ্বাধীনতালাভের পূর্বেও ছিল, এখনও আছে । এখন 

তাহার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাঁষাসমন্তা সম্পর্কে আলোচনা 
প্রত্যালোচন! কম হয় নাই | এ প্রসঙ্গে হিন্দী এবং হিন্ৃস্থানীর নামই বেশী 
শোনা গিয়াছে, এখনও যাইতেছে । 

হিন্দী এবং হিন্ুস্থানীর মধ্যে কতখানি মিল আর কতখানি পার্থক। সে 
আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এক দিক দিয়া উভয়ের মিল 

শাছে এবং সে মিলটার কথা প্রাসঙ্গিক বলিয়] উল্লেখ করিতেছি । হিন্দী এবং 

হিনস্থানী--এই ছুই ভাষাই নাগরী লিপির সাহায্যে লেখা হয়। হিন্দু 
হানীর জগ্য উ্ণ,ও (ফারসী-আরবী লিপি) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে 

হন্দৃস্থানের অধিবাসীদের মধে; যতজন উদ্ধ' ব্যবহার করেন নাগরী ব্যবহার 

চরেন তাহার অপেক্ষা বেশসংখ্যক লোক। 

রাষ্ভাষ। হিসাবে বাঙ্গালার যোগ্যতার কথাও উঠিয়াছে। বাঙ্গাল! 

চাধার অতীত যেমন গৌরবময় ব্তমানও গেমনি সমুজ্জল। বাঙ্গল| সাহিত্য 
দাপন এশ্বর্যগৌরবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, 
স্কিমচন্ত্র, শরৎচন্্র এবং অন্তাগ্ভ বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচন| ভারতের 

ভিন প্রদেশে সাগ্রহে অনুদিত হইতেছে। ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে 

'ঙ্গাল! যে শক্তিশালী ভাব! তাহার তো এই প্রকট প্রমাণ । স্বয়ং গান্ীদী 
শঙ্গাল। ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া! শেষ বয়সে ইহার অন্থশীলন আরম্ভ করেন 

॥বং মৃত্যুদিন পর্যন্ত অভিনিবি্ট পাঠার্থীর ছ্াাঁয় বাঙ্গাল! শিক্ষ/ করেন। 
ঙ্গালা তাষ। শিক্ষা কর! তিনি কর্তব্য বলিয়া গণা করিয়াছিলেন। মাতৃভাষা! 

£সাবে কত লোক ইহা! ব্যবহার করে সেদিক দিয়া গণনা করিলে সমগ্র 

'খিবীর মধ্যে ইহার স্থান সপ্তম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে গ্রথম, অধ্যাপক 

নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ তথ্য বহুদিন পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
'ভরাং বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা! কর! হউক এ দাবি অসংকোচে উতাপন করা 

লে। 'অনেকে তাহা করিয়াছেন । 

ইংরাজী ভাষাই এখনও রাষ্ট্রভাষার আসনে অধিষিত আছে। আন্তঃ- 
াদেশিক যোগরক্ষারর সেতুরূপে ইংরাজীর ব্যবহার আডও অব্যাহত । 

কি 
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সম্প্রতি একাধিক প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিস্ভালয়সমূহে উচ্চ-শিক্ষার বাহন হিসাবে 
ইংরাদীর ব্যবহার চিরস্থায়ী হইবে না। কোনে! একটি তারতীয় ভাষা 
ইংরাজীর স্বান অবস্তই গ্রহণ করিবে । তবে এই পরিব্নের অন্য অতিশয় 

ব্যস্ত হওয়া অনংগত | তাহার মতে এই পরিবতনের অন্ত পাচ বংসর সময় 

লাগিবে। ইতিমধ্যে নিয়তর শিক্ষার জগ্য প্রীদেশিক ভাবার ব্যবহার 

চলিতে থাকুক । 
শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত অচধাবনযোগ্য । সকল বিশ্ববিস্ভালয়ের উচ্চশিক্ষার 

বাহন হইবে একটি ভারতীয় ভাষা | এই ভাষাটি কি হইবে সে কথ! তিনি 

বলেন নাই । কিন্তু মনে ভাষা যাহাই হউক ন| কেন, তাহাই রাষ্ট্রভাষ। হইবে 

-_-( অথব! রাষ্ট্রভাষ! বলিয়া যাহ! নির্দিষ্ট হইবে তাহাই উচ্চতর শিক্ষার বাহন- 
রূপে ব্যবহৃত হইবে )-_এন্ধপ অনুমান করা অন্বাভাবিক হইবে না । এ অগ্গুমান 

যদি অসংগত বলিয়া মনে না করি তাহা হইলে ম্বভাবতঃই আরও একটা 

অনুমান আসিয়! পড়ে+_-ভারত সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে এখনও মতিশ্থির 

করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখিলাম সম্মিলিত 

জাতি সংসদে (030) হিনুস্থানী ভারতের সাধারণ ভাষ! বলিয়! স্বীকৃত 
হইয়াছে । ভারতবর্ষে অনেকে হিন্দৃস্থানীর বাবহার শুরু করিয়াছেন, অনেকে 
ছিন্দীর প্রচার আরশু করিয়াছেন। কোনো কোনে! প্রার্দেশিক সরকার 

হিন্দীভাষায় সরকারী কাজকর্মও পরিচালন! করিতেছেন। অ-হিন্দীভাবীক্ষও 
অনেকে হিন্দী বলিতে পড়িতে ও শিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গাল! দেশেই 

দেখিতে পাইতেছি অনেক বিগ্ভালয়ে (যেখানে প্রায় সকল ছাত্র বা ছাত্জী 
বাঙ্গালী ) নূতন করিয়া হিন্দী ক্লাস খুলিয়! হিন্দী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! প্রবর্তিত 
ক্ইয়াছে। সতা হউক, মিথ্যা হউক, আমরা বেদ বিশ্বাস করিতে আস্ত 
করিয়াছি--হিন্দীটাই বাষ্ট্রভাষ! হইয়া গিয়াছে । আমরা যখন বাঙ্গালা ভাষার 

'পক্ষ লইয়া বলি, তখন যেন ওঁচিত্যবোধেই বলি, মনে মনে বোধ হয় খুৰ 
ঘোর পাই না। 

ভারতের রাষ্ট্রভাষা বাঙ্গালাই হউক, আর হিন্দী-__হিনুস্থানীই হউক, 

জিপি কি হইবে তাহা! আর এক সমন্তা । সর্বভারতের অগ্ঠ যদি একটি সর্ব- 

“ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন হুয়। একটি সর্বভারতীয় লিপিও যে আবন্তক্ষ 
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তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং সর্বভারতীয় একটি লিপির প্রয়োজনই সর্বাগ্রে 
অন্থভব করি। কারণ কি বলিতেছি। 

ভারতবর্ষে ভাবাবাহুল্য যে আস্তঃগ্রাদেশিক মিলনের পক্ষে অগ্ঠতম অন্তরায় 

তাহা আমর! সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রদেশ বিভাগের অন্ত 
ভাষাকেই ভিতিম্বরূপে গ্রহণ করিবার নীতি কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হুইয়াছে। 
তাছার প্রধান কারণ নিশ্চয় এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রীতি- 

নীতি আচার-ব্যবহার শিক্ষা-সংস্কতি প্রভৃতির দিক দিয়! শ্বাতন্ত্রা নিতান্তই 
অল্প; যেটুকু আছে তাহাও এত অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ষে তাহার ভিতিতে 

প্রদেশের সীম! নিরূপণ অনায়াসসাধ্যও নহে সুসংগতও নহে । সেই কারণেই 
এদেশের সীমানিধারণের উপায় হিসাবে ভাষার উপরেই নির্ভর করা আবশ্তুক 

হইয়] পড়িয়াছে। 
ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসমূছের মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য। কিন্ত 

সে পার্থক্য যত অধিক বলিয়া আমরা কল্পনা করি বস্তৃতঃ তত অধিক' কি ন! 

তাহ! বিচার করিয়া দেখিবার বিষয় ! 

ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাবাসমূহের মূল এক। আর্য জাতি ভারতে 
প্রথম প্রবেশের সময় যে ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতেন, খগৃবেদে 

যে ভাষার নিদর্শন স্থায়িরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই আজিকাঁর ভারতীয় 
প্রধান ভাবাদমূহের আদি জননী । এক হাজার বৎসর পূর্বেও হিন্দী, বাঙাল, 
গজরাটা, মার।ছী প্রভৃতি ভাবার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল লা। এবং এই সকল 
ভাঁষ। যে সব প্রাকৃত-অপত্রংশ হইতে উৎপন. হাজার বছর পূর্বেকার সেই সকল 

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 

মিলই ছিল বেশী। বাঙ্গাল ভাষার ইতিহাসের ছাত্রগণ জানেন, হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় যখন নেপাল হইতে আনিয়! হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা 

ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা প্রকাশ করিলেন, তখন পণ্ডিতসমাজে যছবিরোধ 

দেখ। গেল। ধাছার! এ দোহার ভাষাকে পুরাতন হিন্দী বলিয়া মনে করিয়া- 

ছিলেন বিুৎসমাছে তাহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ কর! হুইয়] থাকে। 

আজ যাহ বাঙ্গালা বলিয়া শ্বীরুত হইয়াছে, তখন এ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যে 

তাহাকে বাঙ্গাল! বলিয়া! মানিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন তাহার 

অবন্ত সংগত কারণ ছিল । কারণট! আর কিছু নয় । সেটা এই ষে নয় দশ 
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শতাব্ধী পূর্বে ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে মিল এতই অধিক ছিল খে, 

তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর! সহজ ছিল না। ইতিমধ্যে রূপান্তর অনেক বেশ 

হুইয়াছে। মনুষ্যপরীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও জটিলতা বাড়িয়াছে। কিন্ত 
তৎসত্তবেও ভারতীয় আর্ধভাবাগুলির মধ্যে এমন শক্ত আছে যে, এক 

প্রদেশের. অধিবাসীর পক্ষে অন্ঠ প্রদেশের ভাষ! একেবারে বিদেশী ভাষার মত 

ছরধিগম্য হইবে না । এই সকল প্রার্দেশিক ভাষার মধ্যে বহুসংখ্যক তৎসষ 
শবের ব্যবহারও আছে। এক প্রদেশের ভাষ! অগ্য প্রদেশের কাছে বে নিতান্ত 

অপরিচিত ঠেকে না, ইহাও তাহার অগ্ঠতম কারণ। 

ভাষা বুঝিতে অন্ুবিধার প্রধান কারণ ধ্বনিবৈশিষ্ট্য | যে-ভাষ! আমাদের 
অপরিচিত নহে, তাহাও বুঝিতে অনেক সময় কষ্ট হয় কেন? উচ্চারণ- 

পার্থক্যই তাহার কারণ। একজন বাঙ্গাশীর মুখে যে ইংরাজী বুঝি, একজন 
খাটি ইংরাজ্জের মুখে সেই ভাষাই দুর্বোধ হয়। তাহারও কারণ অপরিচিত 

উচ্চারণণ। এই উচ্চারপবৈশিষ্ট্যের জ্য মাতৃভাষাও অনেক সময় বুঝিতে পারি 
ন]। নোয়াখালি ব! শ্রহট্রের লোক বাঙ্গাল! ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু 
বধমানবাসী বাঙ্গাঙ্গীর পক্ষে তাহার অর্থগ্রহণ সব সময় ম্থুকর হয় না। কিন্তু 
কানের কাজ যদি চোখের উপর ছাড়িগ্ দিই, তাহ! হইলে অনেক অন্ুবিধা 
কাটিয়া! যায়। বাঙ্গাল অক্ষরে যখন স্রহুট্ট বধ'মানে চিঠির আদান প্রদান হয় 
তখন আর অর্থবোধে বাধা হয় না। 

ভারতবর্ষের বিভির প্রদেশে প্রচলিত আর্ধ ভাষাগুলির মধ্যে অনেক মিল 

থাকিলেও এক প্রদেশের অধিবাশীর পক্ষে অন্য প্রদদেশের ভাবা বুঝিতে 
অন্বিধ! কেন হয়, তাহা! দেখ! গেল। যে উচ্চারণপার্থক্যের অস্ত নে 

অন্ুবিধা হয়, তাহ! কিছুট] দূরীভূত হইলেই বোঝ! সহজ হয়, তাহারও প্রমাণ 
পাইয়াছি। কাশীর কোনে পণ্ডিত যদি ধীরে ধীরে হিন্দীতে কথ! বলেন, 

তাহা আমর, বাঙ্গালীরা, বুঝিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করি না। উড়িয্যায় গিয়া 

দেখিয়াছি, সেখানকার লোকে যে ওড়িয়া কথ! বলিতেছে, অতি হ্রিত না 

বলিলে, তাছাও একরকম বুঝিতেছি। আর আমার বাঙ্গালা বুঝিতেও তাহাদের 

বেগ পাইতে হইতেছে না। গুজরাটা, যারা প্রভৃতির সহিত আমাদের যোগ 

অল্ন বলিয়াই তাহাদের ভাষা হয়তে। কানে শুনিয়! বুঝিতে কষ্ট হইবে । কিন্ত 

এখানেও বদি কানের কাজ চোখের উপর ছাড়িয়া! দিই, দেখিব সেসৰ তাষাও 
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ামরা কিছু কিছু বুবিতে পারিতেছি। আমরা, বাঙ্গালীরা, হিন্দী শিক্ষা! করি 

কয়রন? কিন্তু মোটামুটি হিন্দী বুঝিতে পারি আ্নেকে। ধীরে ধীরে 
উচ্চারণ করিলে সহজে বুঝি, ভ্রুত বলিলে অন্ম্বপ্ন বুঝি। কিন্তু নাগরী লিপি 

ডানা থাকিলে লেখ! পড়িতে অন্থবিধা হয় না। পড়িয়। কাজ চালানো যায়। 
হিন্দী-ভাষী যে কোনে! শিক্ষিত লোক নাগরী হরফে সাধু ভাষায় লিখিত 

বাঙ্গাল বুঝিতে অস্থুবিধা বোধ করিবেন না বলিয়া! আমার বিশ্বাস। 

উল্লিখিত কয়েকটি অগ্রচ্ছেদে যাহ! .বলিতে চাহিয়াছি, তাহার তাৎপর্য 

এই যে, একটি সাধারণ লিপিকে সর্বভারতীয় ব্যবহারের অগ্য নির্দিষ্ট কর! বদি 
মন্ভব হয়, তাহা হইলে ভাবাবাহুল্যের প্রগ্ত বর্তমানে যে অন্থবিধা ভোগ 
করিতেছি তাহার অনেকটা কমিয়৷ যাইবে । অতঃপর সর্বভারতীয় ব্যবহারের 

অগ্য যদি কোনো রাষ্রভাষা! নির্দিষ্ট হয় তো ভালই । একদিন না একদিন 

তাহ! হইবেই। তখন আন্তঃ প্রাদেশিক যোগের পথ আরও প্রশস্ত হইবে, 
ইহাতে সন্দেছ নাই | যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এই প্রস্তাবিতঞ্তযাধারণ 
লিপির সাহাযোই আমরা প্রাদেশিক মিলনের প্রাথমিক ভূমিক1 করিয়া রাখি 
না কেন! চীনদেশে রাষ্রনৈতিক বিবাদ-বিলংবাদ কিছু কম নয়। তথাপি 
সেখানে যে জাতিগত একতা দেখিতে পাই একলিপির প্রচলন তাহার 
অগ্তম কারণ । ভারতবর্ষে তাহ! কর! অসম্ভব ঝলিলেই শ্বীকার করিব 
কেন? 

এখন প্রশ্ন এই £ কোন্ অক্ষরকে এই সাধারণ লিপিরূপে ব্যবহার করা 
যাইবে? রোমক লিপির কথ৷ ইতিপূর্বে বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। 

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বিশ্ৎসতা হইতে শুরু করিয়] সাহিত্যলত! পর্যস্ত বিডির 

স্বানে রোমকলি'পর দাবি পেশ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। তাছার 
যত ব্যাবহারিক বুদ্ধি এবং অখগুনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
অনসাধারণের কাছে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষা ভাবাবেগের আবেদন 

অধিকতর প্রবল। কাজেই পণওুতসমাজের নিকটে স্ুনীতিবাবুর মতটার 

অবস্থ| দাড়াইয়াছে এইরূপ : মত ভাল কিন্তু কাজে লাগানো কঠিন। 

বাহার এ মতে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন তাহাদের সংখ্যাও কম, শক্তিও অধিক 

নয়। কিন্ত অধ্যাপক মহাশয় হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি হাল 

ছাড়েন নাই। তাহার আশী-_হয়তো৷ একদিন দেশে শুভবুদ্ধির উদয় হইধে। 
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রোষক লিপির যখন এই অবস্থা, তখন আর কোন্ লিপির শরপাপর 
হওয়া! যায়? রোমক লিপির পর স্বভাবতঃই নাগরী লিপির কথা আসে 

ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাষাগত যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে ইছার 
যোগ্যতাও অল্প নয়। কোনো কোনে! দিক্ দিয়! রোমানের অপেক্ষা 

অধিক । 

১, লাগরী লিপি বিদেশীয় নছে। (ক) ত।রতীয় আর্যতাষার প্রাচীন: 

তম লিপির নাম ব্রাঙ্মী লিপি। এই লিপিই আর্ধাবর্তে তিনটি রূপ ধারৎ 
: ক্করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে ইহার যে রূপ হয় তাহার নাষ শারদ! 

দর্টকণ-পশ্চিম এবং মধ্যভারতে ব্রাঙ্মী ষে রূপান্তর ধারণ করে, তাহার নাং 
হয় নাগর । ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই লিপির যে রূপ হইল তাহার নাম হুই 
কুটিল। ভারতে প্রচলিত প্রত্যেকটি আর্ধতাবারই জিপি ব্রান্ধী লিপির 
উল্লিখিত তিনটি রূপের কোনো-না-কোনে! একটি হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে। 

(খ& ভারতবর্ষে মালয়ালম্, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী প্রভৃতি যতগুতি 
জ্রাবিড়ী ভাষা প্রচলিত আছে। তাহাদেরও লিপি ব্রাহ্মী হইতে উত্ভৃত। 
সুতরাং আর্ধভাবার অন্তান্ক লিপির নায় এই সকল গ্রাবিড়ী ভাষার লিপিও 

নাগরীর সহিত ভগিনীসন্বন্ধে সন্বদ্ধ। . 

২, (ক) আর্ধভাবাভাষী সমগ্র ভারতবর্ষে যে বর্ণমালা! ব্যবহত হয় 
নাগর্ী বর্ণমালার সহিত তাহার কোনো অনৈক্য নাই। অর্থাৎ ওড়িয়া, 

বাঙ্গাল গুজরাটী, গুরুমুখী, প্রভৃতি আর্ধগোষ্ঠীর সকল তাবারই বর্ণমালা! 

এক--অ হইতে ও ম্বরবর্ণ, ক হইতে হু ব্যঞ্জন বর্ণ। 

(খ) ভ্রাবিড়ভাবী দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালার সঙ্গেও নাগরী বর্ণমালার 

কোনে! অনৈক্য নাই । অক্ষরের নাম, সংখ্যা এবং ভ্রম প্রায় একই। 

সুতরাং ভাবার দিক্ দিয়া অল্প-বিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও শতকর! ৯৩ জন 

ভারতীয়ের বর্ণমাল! অভিন্ন অর্থাৎ নাগরী বর্ণমালার সমান । 
৩, হিন্দী বাহাদের মাতৃভাষা তাহার] নাগরী লিখে | হিন্দী যাহাছের 

, মাতৃভাবা নয় অথচ গৌণভাবারূপে ইহার ব্যবহার করে-_-ষে হিসাব ধরিয়া 

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় প্রায় হ৫ কোটি আর্ধতাষাতাষীর মধ্যে ১৪ কোটি লোককে 

হিন্দীতাধী বলিয়াছেন-_-তাছারাও অনেকে নাগরী লিপিই ব্যবহার করিয়া 

খাঁকে। মৈথিলী ভাবার বই নাগরীতে ছাপানো হইতেছে । গুজরাটীর 
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গ্বতন্ত্র লিপি থাকিলেও, নাগরীর সহিত তাছার পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। বস্তত্ত১ 

এমন একজন লোকও খুঁছিয়া পাওয়া! বায় কিনা সন্দেহ যে গুজরাটা জানে: 
অথচ নাগরী পড়িতে পারে না। বোঙ্বাই প্রদেশে গুজরাটীভাষী লোকের 

নংখ্যা অল্প নয় । কিন্তু বিজ্ঞাপনে, প্রাচীরপত্রে, স্টেশনের নামের বোর্ডে-_ 

সর্বব্রই নাগরীর চলন। 
৪. হিন্দী যাহাদের মাতৃভাবাও নয় এবং গৌণভাবা! হিসাবেও যাহারা 

হিন্দী ব্যবহার করে না এমন অনেক লোকে নাগরী ব্যবহার করে, অন্ততঃ 

নাগরী লিপি লিখিতে পড়িতে শিখে | সংস্কত ভাষ! যাহারা! পড়ে তাহাদের 

মধ্যে এমন অল্প লোককেই পাওয়া যাইবে নাগরী লিপি যাহাদের নিকট 
অপরিচিত। বাঙ্গালাদেশেই তাহার দৃষ্টান্ত আছে। বাঙ্গাল! দেশের যাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ে সপ্তম শ্রেণী হইতে সংস্কৃত পড়ানে! হুয় নাগরী লিপির পুস্তকের 

সাহায্যে। হ্তরাং বাঙ্গাল! দেশ সম্বন্ধে একথা নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে 

ষে, এই প্রদেশের অত্যল্শিক্ষিত লোকও-_অর্থাৎ যাহার| অন্ততঃ সম শ্রেণী 

পর্যন্ত পড়িয়াছে-_নাগরী লিপির সহিত পরিচিত। লিখিতে ন1! পারিলেও 

পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। 

দক্ষিণ ভারতেও-_যেখানে হিন্দীর প্রচলন নাই বলিলেই হুয় এবং যেখান- 
কার ভাবার সহিত হিন্দীর তেমন কোনে: '.ধাগ নাই--সংক্কতচ্চার সুযোগে 
নাগরা অল্পবিস্তর পরিচিত। 

৫. ইতিপূর্বে নাগরী জানার যোগ ন| ঘটিলেও যে কোনে! আর্যভা বা” 

তাষী অথব! তামিল তেলুঞ প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষাাষী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে 

নাগরী লিপি আত্মত্ত কর! কঠিন নহে । ১ও২ সংখ্যক কারণ দ্বারা এ মন্তব্য 

সমধিত হুইবে। 
এখন যদি স্বীকার করিয়াই লই যে সর্বভারতীয় লিপি হিসাবে লাগরীর 

দাবিই অগ্রগণ্য, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কর্তব্য কি হইবে? 

সকল প্রদেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে নাগরী 

লিপি ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা! বুঝাইয়া দিতে হুইবে। ইহার ভস্ত 

প্রচার আবস্কক। নাগরীপ্রচারিণী সভা সম্ভবতঃ এদিক দিয়া কিছু কাজ 

করিতেছেন। নাগরীপ্রচারিণী সতা তারতবর্ষের প্রত্যেক শ্রদেশে জন- 
সাধারণের যধ্যে আপন অস্তিত্ব অন্্ভৃত করাইতে পারিয়্াছেন কিন! জানি না, 
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যোধ হয় পারেন নাই। কিন্ত সেট! করাই সর্বাগ্রে দয়কার । বিভিন্ন প্রদেশবাসী 
বিভিন্ন ভাবাভাবী শিক্ষিত কমিদল সংগ্রহ করিয়া! তাহাদের সাহায্যে প্রচার 
করিতে পারিলে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বুদ্ধি পাইবে; যদি কেছ ইহাকে দলীয় 
প্রতিষ্ঠান বলিয়! যনে করে তো সে ধারণা মিথ্যা বলিয়৷ প্রমাণিত হইবে। 
লিপিসম্পর্কে সকল প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত সংগ্রহ, সংকলন এবং 

সমালোচনা করাও এই সভার অগ্ভতম কর্তবা হইবে। সকল পক্ষের মতামত 

সকলের কাছে তুলিয়া ধরাই ওঁদার্যের পয়িচায়ক। নাগরীপ্রচারিণী সভা। 
অথব! ছুই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপরেই সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করিলে 
ঠিক হইবে ন1। শিক্ষিত জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। 
দেশের শিক্ষকসমাজ এদিকে অনেক সাহায্য করিতে পারেন । প্রাথমিক চারিটি 

শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ানে! বন্ধ হইয়! গেল। ইংরাণীর ভগ্য বিগ্তালয়ের সময় 

কম যাইত না। বালকবালিকাদের সময় এবং শ্রম অহেতুক অনেকটা ব্যয় 
হুইয়! যাইত। সেই সময়ের একট! ভগ্রাংশমাত্র দিলেই অনেকটা কাজ হইবে। 
যে শ্রেণীতে 4 8 ০7) পড়ানো হইত সেই শ্রেণীতে নাগরী গ্ম জা ক্ষত 
শিখানো! অনেক সহজ । প্রাথমিক তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে একটুধানি সময় দিলেই 

ছেলেমেয়েদের নাগরী লিপি পড়ানো এবং লেখানে! অনায়াসে শিক্ষা দেওয়া 

যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, সগুম শ্রেণী হইতে মাধ্যমিক বিগ্কালয়ে সংস্কত 
পড়ানো হয়, তখন নাগরী শিখিতেই হয়। কিন্তু প্রাথমিক বিস্তালয়ে যদি 
লিপিশিক্ষ! আরম্ভ হয় তে! গোড়াপত্বনটা আরও ভাল হইতে পারে । আমার 

বিশ্বাস শিক্ষকসমাজ য'দ সাধারণলিপি প্রচলনের আবশ্তাকতা বুঝিতে পারেন 

তো! এ কাজ তাহার! সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এখন শিক্ষাবিতাগ এদিকে দৃষ্টি 

দিলেই হয়। প্রত্যেক প্রদেশেরই সরকারী শিক্ষাবিভাগ নূতন শিক্ষাবিধি 
রচনার সময় এই লিপি শেখানোর আবশ্তকতার কথা যেন ম্মরণ রাখেন। 

অগ্যান্ত বিষয়ের সহিত এই সাধারণ লিপিও যেন একটি শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া 

পাঠ্যতালিকার অন্ততু ক্ত হয়। 

এই সঙ্গে আর একট কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়। বিভিন্ন 

প্রাদেশিক ভাষার প্রসিদ্ধ পুস্তক ছুই চারিখানি করিয়া নাগরীতে ছাপাইবার 
ব্যবস্থা কর! উচিত। শখ করিয়া কেহ কেছ এ পরীক্ষা করি'ত পারেন কিন্তু 

এ কাজ ঠিক ব্যক্তিবিশেষের কাজ নয়, গ্রতিঠান্রেই কাজ। বিশ্বভারতীর 
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কথা ধরুন। বিশ্বভারতী যদি বাঙ্গাল! ভাষ! যেমন আছে তেমনি র!খিক়া 

রবীক্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত বই নাগরী লিপিতে প্রকাশ করেন তে খুব 

সহজেই নাগরীলিপি প্রচারের একটা হ্থুষোগ হয়। রবীক্রসা হত্যা ছা 
এমন অনেক অবাঙ্গালী আছেন, বাহার! নাগরীলিপিতে রবীজ্ররচনাবলী 

পাইলে আগ্রহের সহিত পড়িবেন। রবীন্্রসাহিত্য সর্বনগম্য করিবার 
ঘছ্য বিশ্বভারতী একবার এ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, আর একবার করিতে 
পারেন। বাঙ্গাল! এবং আসামের পক্ষে ইহাতে একট] লাভ হুইবে। 
বাঙ্গালা ও আসামের অধিবাসীর। পরিচিত জিনিস পরিচিত লিপিতে 

পড়িবার ম্থযোগ পাইবেন। ইহাতে অল্লপপরিচিত লিপি অতি-পরিচিত 

হুইয়! উঠিবে। 
বাঙ্গাল। দেশে অনেক বড় বড় প্রকাশক আছেন। বঙ্থিমচন্জ্র, রবীজনাথ, 

শরৎচন্জ হইতে আরম্ভ করিরা আধুনিকতম লেখকদের রচন! পর্যস্ত যে বাঙ্গাল 
হইতে হিন্দীতে বহুসংখ্যায় অনুদিত হইয়াছে তাহা হয়তো তাহার! জানেন 
না। আমার 1বশ্বাস, খুব জনপ্রিয় বইয়ের অগ্বাদ ন| করিয়। শুধু লিপ্যস্তরিত 

করিয়া ছাপাইলেও কিছু চাহিদা পাওয়া যাইবেই। ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার নাগর্ী লিপিতে বাঙ্গাল! পুস্তক মুদ্রণের 

আবশ্তকতার উল্লেখ করিয়াছেন, আজ নয় অনেক পূর্বেই । প্রায় তিন 
বৎসর পূর্বে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতির অভিভাবণে বাঙ্গাল! 
ভাষা প্রসারের উপায় হিসাবে তিনি বাঙ্গালা বই নাগরী লিপিতে মুদ্রণের 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে ।৯ সে প্রস্তাব কেহ কার্ষে পরিণত 

করিয়াছেন বলিয়! জানি না। 

উহ্ভাষীর সংখ্যা ভারতবর্ষে নিতান্তই অল্প ; আর্যভাবাভাধিগণের তুলনায় 

নগণ্য । উদছৃভাষ! ধাহারা বলেন, উদ্'হরফও তাহারাই ব্যবহার করেন এক! 

মানিয়া লইলে উদর লিপির ব্যবহারও সেই অনুপাতে কম, হছা! অস্বীকার কর! 

যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষের জগ্ভ খন একট! সাধারণ লিপির কথ! বলিতেছি 

তখন অত্যল্পসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত এই লিপির কথা তোলা আদৌ সংগত 

১, ১৩৪৪ সালে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দিলী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির 

নস্ভাপতির ভাবেও তিনি এ প্রস্তাবের পুনরুল্পেখ করিয়াছেন। 

৮ 
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কিন! তাহ! বুঝিতে পারি না। তবু কথা যখন ওঠে তখন তাহা বিষ্টার 

কনিকা দেখিতে হইবে । অগ্যান্ক গুণে যদি তাহ! সমৃদ্ধ ভয় অপরিচয়ের 
দোবট! না হুয় উপেক্ষা করাই যাইবে । জ্তরাং সেই পথ দিয়াই অগ্রলর 

হয়! যাক। 

প্রত্থমতঃ উদ্লিপির উৎপত্তির ইতিহাসট! আমাদের জানা দরকার । 
ভারতবর্ষে উত্ভুর কোনে! এঁতিস্ব নাই। মোগল-পাঠানের মত ইছারাও 
নধাগত। মুসলমানগণের ভাষ! ছিল ফারসী এবং লিপিও ছিল ফারসী । তবে 

তাহাদের ফারসী ভাষায় যেমন আরবী প্রভাব পড়িয়াছিল লিপিতেও তেমনি । 

সেই আরবী প্রভাবাহিত ফারসী লিপি মুসলমানদের সঙ্গে সেই ভারতবর্ষে 
আসে। এই লিপিমালার সহিত আর কিছু অক্ষর যোগ করিয়া হিন্দীভাষ 

লিখিবার জন্ত একটা কাজচালানেো লিপিমাল! তৈয়ার কর! হয়। ফারসী 
অক্ষরে হিন্দীর সকল ধ্বনি প্রকাশ কর! সম্ভব নয় বলিয়! অন্ত অক্ষর কিছু 
কিছু যোগ করা প্রয়োজন হইয়াছিল । এই লিপিমালারই নাম হয় উছয। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গী ও খরোষ্ঠী এই ছুইটি লিপিই প্রচলিত 
ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী লিপি হইতে 

উদ্ধুর উত্তব। কেবল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খরোন্ঠীর এবং বাকী সমস্ত অঞ্চলে 

ব্রাঙ্গীর প্রচলন ছিল। খরোধীলিপি আর্ধলিপি নছে ইহাই পগ্ডিতদের মত। 

তাহার! বলেন সেমেটিক আরমাইক লিপির সহিতই এ লিপির সন্বন্ধ। প্রাচীন- 

কালে ইরানীরগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। 

উছাদের লিপি ছিল আরমাইক। এই আরমাইক লিপিমালার আধারে 
স্থানীয় ভারতীয় ভাবার উপযোগী করিয়া নৃতন কিছু অক্ষর সংযোজনপূর্বক 

এক লিপিমালা! রচিত হুইয়াছিল। এই লিপিমালা খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত 
উত্তর-পশ্চিম তারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে এ লিপির 
ব্যবহার ক্রমশঃ বন্ধ হইক়্] বায় এবং উহ!র স্থলে ব্রাহ্মী হইতে উড্ভৃত এক বা 
একাধিক লিপির প্রচলন শুরু হয়। ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভারতে 
আগষন হয়। এ সঙ্গে সঙ্গে ফারসী ভাবা এবং ফারসী লিপিও আলে। 

তাহারই উপর উদ্ধার প্রতিষ্ঠা, ভারতের পুরাতন খরোহী লিপির সহিত ইহার 
কোনো ধারাবাহিক সম্বন্ধ নাই । অবশ্ত একথা সত্য যে উদ্রর্ঞ্বং খরোঠী 
ইহাদের মূল এক । খরোতী দক্ষিণ হইতে বাষে লিখিত হইত, উদ তাহাই 
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হয়। তবু তারভীয় লিপির ইতিহাসে উদ্' অর্বাচীন, নাগরীর স্তায় প্রাচীন 
নহে। হুতরাং ভাবাবেগের দিক দিয়! উদ্ধর প্রতি আরতবর্ষের আকষ্ট হইনায় 
কোনো কারণ নাই। 

ব্যাবহারিক সৌকর্ষের দিক্ দিয় বিচার করিলেও উদর পক্ষে বলিবার 
কিছু থাকে না। তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রধান কারণগুলি এই £ 

১, উদ যে বালাকাল হুইতে শিক্ষা করে নাই তাহাব পক্ষে এ লিপি 

শিক্ষা কর! কঠিন এবং উদ” লিপি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে না এমন 
লোকের সংখ্যা ভারতবর্ধে শতকরা প্রায় চুরানব্বই । হ. শতকরা ৯৪ জন 
লোক সাধারণতঃ যে লিপিতে অভ্যস্ত সে লিপির সহিত ইহার কোনো যোগ 
নাই। কি ক্রমের দিক দিয়], কি অক্ষরসংখ্যার দিক্ দিয়া, কি লিখনভঙ্গীর 
দিক্ দিয়া-_-কোনো দিক্ দিয়াই অধিকাংশ তারতবাসীর ব্যবহৃত লিপিসমূছের 
সহিত উদরলিপির মিল নাই। অধিকাংশ ভারতবাসীর লিপি দক্ষিণমুখী, 

উদ্লিপি বামমুখী। ভারতীয়েরা আজ পধস্ত যে রাষ্ট্রভাষা চর্চা করিয়া 
আসিয়াছে, তাহার লিপিও দক্ষিণযুখী বামযুখী নয়। ৩. উদ্ছপলিপিমালার 
ক্রমবিষ্ভাসের মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা! নাই । ৪. স্বরবর্ণের ব্যবহারে 
নিয়মের একান্ত অভাব । 

লোকে যে লিপিভে মাতৃভাষার চা করে, রাষ্ট্রলিপি যদি তাহার সগোত্র 
হয় তবেই সেট? শিক্ষা! কর! তাহার পক্ষে সহজ ও ম্থুবিধাজনক হয়। কিন্তু 
উদ্ধুকে রাষ্ট্রলিপি করিতে গেলে তাহা! হইতেই পারে না। 

ইহা শিক্ষ/ করা কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিক্ষলও বটে। সমগ্র 

ভারতবর্ষের সাহিত্য-সম্পদ, তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষার্দীক্ষার ইতিহাস, 
তাহার ধ্যান-ধারণা চিন্তা ও অনুভূতির কথ! যে লিপিতে রচিত আছে এই 
ফারসী-আরবী লিপির সহিত তাহার কোনে! সংযোগই নাই । এই প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াই 

এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন : 

৫৪,০৫0 15 01050100610 20136055591 00 00106 016 76130-412010 

90119 01005. 606 [20190 10905 [90110085056 0616 00219015010 

0110 001 076 701000560. [১515:8101550. 181501 (82130050523) 23 

01০13260291 145020955 *** 1 আ00৫10 00891061 026 013৩ 810৫ 
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56789 950 01 80031/06 0086 11930 00501600150 2100 201 
00৩ ৪551:255 1001910 10015101191 01800098115 ৪ 0561555 90011 

03৩ 26180-4181010) 00196 ৪ 00915 9৩ ***৮ 

ইছার তৎপর্য এই : 
হিন্দুন্তানী নামে হিন্দী ভাষার যে ফারসী রূপকে ভারতের রাষ্্রভাষ! 

করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার দগ্ধ ফারসী-আরবী লিপিকে অগ্ভতম 
আবন্তিক লিপিরূপে জোর করিয়া ভারত রাষ্ট্রের উপর চাপাইয়। দেওয়া 

নিতান্ত অনাবন্তক | এই লিপি শিক্ষা করিতে যে সময় এবং যে উদ্ম ব্যয় 

করিতে 'ছইবে, আমার মতে তাহা! সাংঘাতিক অপব্যয়। কারণ, এ লিপি 
একে তো৷ কোনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত নয়, তাহ! ছাড়া ভারতীয় 
জনসাধারণের পক্ষে ইহা একরকম নিরর্থক বলিলেই চলে। 



শব্দগত স্পর্শর্রোষ 
1০000910108 000 ০৫ দ০:৫৩--এখানে ০০205011091100-এর বাংলা 

কি হবে এ নিয়ে কথ! উঠেছিল। আমার প্রথমে মনে হয় যে সম্- ,/ক দিয়েই 
কাজ চলবে । তাই 001205017861010 01 0:05, এই শব্সমষ্টির প্রতিশব 

দিতে চেয়েছিলুম 'শবসাংকর্। সংকর শবট! যেমন সাধারণ অর্থে ০0::£9910 
বোঝায় তেমনি এর একটা বিশেষ অর্থও আছে। সেট! হচ্ছে ছুই বিভিন্ন 
জাতি ব৷ শ্রেণীর মিলনে উৎপন্ন তৃতীয় এক জাতি। শবের ক্ষেত্রেও সংকর 

শবের এই রকম একটা স্ুনিদি্ই বিশেষ অর্থ এসে যেতে পারে । তখন 
সাংকর্ধের মানে দীড়াতে পারে ছুই ভিন্ন ভাষার শব্ষের একতভ্রীভবন। 
ন্থুলপাঠয”। “গাসালোক' প্রভৃতি শষকে সংকর শব্দ বলা যেতে পারে। 
400705018291010+ বললে যতটা বোঝাবে, 'শষ্সাংকর্ধ বললে হয়ত! ঠিক 

ততটা প্রকাশ পাবে না। এইজন্ত পৃজ্যপাদ রবীজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
নিকট ছিজ্ঞান্থ হছই। 'ম্পর্শদোষ” শকটি তারই দেওয়া । ভাবাতত্ববে '০০2- 
02010960101, শব্দের অর্থও যেমন ব্যাপক 'ম্পর্শদোষে'র অর্থও তেমনি । 

অক্সফোর্ডের স্পূনার লাহেবের সম্বন্ধে গল্প শোন! যায় যে তিনি নাকি 
কথ! বলতে গেলেই শবে শবে গুলিয়ে ফেলতেন। তার জিহ্বাটা ছিল একটু 
অবাধ্য রকমের। তার এই অবাধ্য জিহ্বা কোনো-কোনে! অসতর্ক মুহুর্তে 
এমনতরে| এক-একটা কাণ্ড করে বসেছে যে আব্দকের দিনে সে-ঃকম একটা! 
কিছু ঘটলে বড় সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া! যেত না । কোনো ভোজসভায় নিমস্ত্রিত 
হয়ে ভদ্রলোক একটি কুমারীকে অকম্যাৎ অন্গুরোধ করে বসলেন, *11158, 
21) 500. 01001727611 1” ৮210 106” বলাটা তার উদ্দেশ ছিল না, 

তিনি বলতে চেয়েছিলেন, *11559, 11] ০00. 101730)% 101906 15৪ ?” 

তা তার মনে যাই থাক না কেন প্রকাশ করে বা বলেছিলেন তার উত্তর 
পেয়েছিলেন এবং সে উত্তরটি তার পক্ষে ছুঃখের কারণ হয় নি। 

শকের উচ্চারণক্ষেক্রে এই ধরনের ভূল আমরাও কম করি না। পাশা- 

পাশি ছই শব তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে গিয়ে উদ্বোর পিপ্ডি অনেক সময়ই 
বৃধোর ঘাড়ে চড়িয়ে দিই--কখনও ব! স্বেচ্ছায়, কখনও বা অজ্ঞাতসারে । 
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কিন্ত এ ধরনের ভিনিস ভাষায় কখনে স্থায়ী আসন পেতে পারে ন। এক 

কৌতুকগ্রসঙ্গ ছাড় । খুব খানিকট! ঘুরে ফিরে এসে যার মুখখানি বায় 
সুকিয়ে' সে অনেক সমর “এক চাপ. কা” খেকে শ্রান্তি দূর করতে পারে । কিন্তু 
কাগক্জ-কলম নিয়ে কারবার যাদের তাদের প্রয়োজন বেশী এক কাপ, 

চায়েরই। হান্ত-রসের অবতারণায় এ-সব কখনো কখনো আবস্তক হয়, তা 
ন1 হলে বিস্ভাসাগর মহাশয়ের সহপাঠীরা তাকে “কশুরে জৈ' বলে আলাতন 

করবেন কেন? বাংলায় এ-ধরনের শবছুষ্টি প্রায়ই দেখ! যায়। ইংরেজীতে 

্পনার সাহেবের নামান্ছসারে একে স্পনারিজ্ম্ বল! হয়। 

এ-ধূরনের অবাধ্যত। প্রায় সকলের জিহ্বাই কখনো-না-কথনে। করে থাকে 
কিন্ত কারও কারও জিহবা এত অসংযত যে প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে। আমার 
এক বন্ধু কাপড় কদাচিৎ পরেন, 'কাপর পড়াই” তার অভ্যাস। তার বৈকালিক 

জলখাবারের মধ্যে 'পিঙারা কচূড়ি' থাকা চাই-ই। 
শবের এমন রূপ-বিকৃতি ঘটে কেন? ভার কারণ আমাদের বাগ্যস্ত্রটাও 

একটা বন্ত্র। স্প্রিডে-চলা ঘড়ির বড় কাটা ও ছোট কাটা যেমন মধ্যে মধ্যে 
জড়িয়ে যায়, মনে চলা আমাদের এই বাগ্যস্ত্রেরও অবস্থা হয় কখনো কখনো 

সেই রকম। একাধিক কথা ঘা ভাৰ মনের মধ্যে জমবার অবসর পেলেই 
সেগুলে! বেরোবার সময় হুটোপুটি করবে, ছুটির ঘণ্ট| পড়লে স্কুলের একটি 
যাত্র দরঞ্জ দিয়ে বেরোবার সময় ছেলের! যেমনতরো। করে। বাড়ী যাবার 

ভাড়ায় রামের ধারাপাত যাক্গ শ্তামের বাড়ী কিন্তু শ্তামের দ্বিতীয়ভাগখানা 

প্লাষের বইয়ের মধ্যেই পাওয়া! যায়। একজনের চিঠি অপরের খামের মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করে কত লোকের কত অনর্থ যে ঘটিয়েছে তার হিসেব কে 
রাখে? এ আর কিছুই নম», এক ধরনের অন্তমনক্কতা ৷ সুটো৷ ভাবের 
গোলমালে এই অগন্তমনক্কতার হ্যত্টি। আবু বা আকশ্মিক তাই আবার 
একদিন নিত্য হয়েও দাড়াতে পারে । স্পর্শহ্ট শবও তেমনি কখনে! কখনো 

ভাবায় স্থান পেয়ে যায়। 
মনস্তত্তবের সঙ্গে ভাবাতত্ত্বের যে অচ্ছে্ভ যোগ আছে, আধুনিক ভাষাতত্ব- 

বিদূরা সে-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! করেছেন। পলের (801) নাম এ দের 

ষধ্যে উল্লেখযোগ্য । ভিনি বলেন, 
প্ড/5 691] 005 70000555 :0013911819912000? 1960 টাও 
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50011502005 01 51201187 500৫7001076 02585 ০0 0009010061009 
01০৩ (15615851559 5820010913501915 ০: ৪১১18856121 0116 ১৩) 
০105650 81006854021) 80 002 0019501010517655, 90 1188 0106 79: 
০00 00৩ 26919053) 0: 16 232 195, 04305 & ০012691901001016 19911 
01 005 ০0067) 61 16501 15106 0096 2 25 (00 22565 10 
13101) 9020৩ 616206069 ০01 0196 0205 82:15 ০02:61560 জা) ৪079৫ 
৩161706100 01 02৩ 00061. 

এর তাৎপর্য এই,--যখন একার্থবোধক বা অন্ধরপ ধ্বগিবিশ্ষি ছটি শষ 
ব! বাক্য ষুগ্রপৎ ব1 উপযূ্পরি আমাদের চৈতগ্ককে অধিকার করবায় জন্ত 
উদ্ভত হয়, তখন অনেক ক্ষেঞ্জেই এই ছইটি প্রতিতন্ীর মধ্যে একটির অংশ, 
বিশেষ অপরের অস্রূপ অংশের সঙ্গে স্থান বিনিষয় করে বা এঁ অংশকে 
সম্পূর্ণরূপে 'অপচ্চত করে । এই দ্বন্দের ফলে উভয়ের কিয়দংশকে বিপর্যস্ত করে 
একটি অভিনব শব্ধ বা বাক্যের উদ্তব হয়। এই বিকৃতির প্রণালীকেই ম্পর্শদোষ 
বলা যায়। আমর! এখানে শুধু স্পর্শছষ্ট শবের কথাই আলোচনা করব। 

স্সর্শহ্ষ্ট শবের জাতি হিসাব করতে গেলে স্বয়ং মন্গকেও হার মানতে 

হুবে। আযরা মোটামুটি কয়েকটা! শ্রেণীতে ভাগ করে সংক্ষেপে তাদের 
কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর কথ! পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পনারিজম্। ন্বলামধন্ত স্পনার সাহেবের 
নামেই এই শ্রেণীর নামকরণ। «কশুরে জৈ', “সিঙার! কচুড়ি। প্রভৃতি বাংলার 

স্পুনারিজ্ম্। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্পর্শহৃষ্ট শব্ের উদাহরণ হবে মনোরথ । মনোরথ শব্ঘট! 

বাংলায় তে! চলবেই কেন-ন! লংস্কৃতেও ওট1 চলে । এব স্পর্শদোষট] ঘটেছে 

সংস্কত থেকেই, বাংলায় এসে নয়। আসল শবট! ছিল “মনোহর্থ। অপরিচয়ের 

ফলে শবটা! আমাদের নূতন ঠেকবে হয়তো৷ । মনোধর্থ ( মনঃ+ অর্থ ) মনেক় 

উদ্দে্ত বা অভিলাধ। একদা! মনোরথ অধিকার করে বসল মনোহর্থের স্থান । 

ভাই যনোরথ সিদ্ধ হোক্ প্রতৃতি প্রয়োগ ভাবায় চলে গেলেও বিশ্লেষণ কষে 

দেখতে গেলে গোলমাল ঠেকে । সেই জনেই কারও কারও 'মনোরথ' সিদ্ধ 

ন! হয়ে পূর্ণ হয়।১ 

১, কৃতজ্ঞতিতে স্বীকার করি যে ননোরথ শব্ষাটর উৎপত্তির ইতিহাস প্রথন গুনি 

হদীর অধ্যাপক পহাষহোপাধ্যায় পঙিত বিধুশেধর শান্ী হহাশয়ের সুখে। 



১২৪ : ৰাগর্থ 

এ-রকম শ্পর্শহুষ্টি ঘটে কেন? কারণ, পদ ব! পদাংশ পরিবতিত হনে 
কখনে! কখনো! নব নব রূপ ধারণ করে, যদি পূর্ব ও পরিবতিত শবের মধ্যে 
বেশ একট! ধ্বনিগত সাম্য থাকে । কিন্তু শুধু ধ্বনির মিল নয়, অর্থেরও মিল 

কিছু থাক! চাই। এখানে মনোরথ অর্থের দিক্ দিয়ে মনোধর্থের কা স্বচ্ছন্দ 
চালিয়ে নিচ্ছে, অন্ততঃ তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো গন্ ওঠেনি । আর 
এদিকে উচ্চারণের মিল তে! আছেই। স্পর্শহু্ট হলেও ভাবার ক্ষেত্রে এর! 
একেবারে অনাচরণীয় নন। 

ধ্নিসাম্যের ফলে আর এক রকম স্পর্শদোষের উত্তব হয়, কিন্ত এগুলি 

কৌতুকগ্রসঙ্গ ছাড়া ভাষায় অল্পই ব্যবহত হয়। ছোট ছেলেরা কখনো৷ কখনো 
এধরনের শব ব্যবহার করে বসে কিন্তু তার জগ্ভে শান্তিও পেতে হয়। 

1)08৪০0০ ব্যতীত :০65০০:” দিয়ে যে জ্যামিতির চিত্র আকা যাক 

না 208106209$0এর শিক্ষক মহাশয়ের ক্ত্রেদও তা বারংবার বুঝিয়ে দেয়। 

আমর! ঠাট্রার ছলে মাতালের নামানুসারে চাখোরকে “চাতাল' বলি। 
জনৈক অভিভাবক সেদিন কোনে! অধ্যাপককে বলছিলেন যে তার পুত্র 
ইংরেজীতে একটু 44680৮+ ছেলেবেলা থেকে নিজে তো! পড়ানোর সময় 
পান নি ! কাঠের ও টিনের মিক্ত্রিরা €রিপিট” (160) করে কাঠ বা টিন জুড়ে । 

মিস্ত্রিসমাজে *রিপিট' কথাট! খুব চলে গেছে। “ডায়মন' (৫1917929) কাটা 
বানু ও “পায়নাফুলি' (215-211216) শাড়ি ক্কুল-কলেজে-পড়া মেয়েরাও মাঝে 

মাঝে পরে থাকেন। নঝোত্তাবিত “পিটুনি' পুলিস খবরের কাগজ মারফত 
দেখছি বাংলার পল্লীগ্রামেও বাসা বাধল। 'মালপি' (4. [4 0.) ও তাই । 
এটা! বোধ হয় এম্. এল্. সি. ও মালস! এই ছুটে শব্ের ধবনিসহযোগে গঠিত । 

অজ্ঞত1, উপেক্ষা বা অনবধানতা হেতু ব্যাকরণের নিয়ম উল্লজ্ঘন শবা- 

বিপর্যয়ের আর একটি কারণ। লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনাতেও এই ধরনের 
বিপর্যভ শবের প্রয়োগ দেখা যায়। ম্বাধীনচেত] মধুহুদন কেবল শ্রুতিমধুর 

হবে বলে বরুণানী না লিখে বারুণী লিখেছিলেন। মনে মনে আশঙ্কা 

নিশ্চয় ছিল চলবে কি না। বারুণী শব্টার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ই এখানে শ্পার্শ- 
দোষ সংঘটন করেছে, এই রকম অনুমান হয়। শরৎচন্দ্র “লইয়াছি'র স্থানে 
“নিয়াছি লেখেন, 'দিয়াছি'র প্রভাবে সম্ভবতঃ । এটাকে 91391955র উদাহরণ 

বলা চলতে পারে। ভাবার নিষ্যানুমোদিত না হলেও নিয়াছ-ট|! চলে 
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গেছে। আনেক লেখকই আজকাল নিস্কাছি লিখছেন । কেউ কেউ গাইতে-র 
স্থলে “গেতে'ও ব্যবস্থার করছেন। ২ 

একার্থবোধক শব ও প্রত্যয়াদির যোগে প্রায়ই পুনরুজির ছি হয়, কারণ 

যা উক্ত তাও অনেক সময় অন্ক্ত বলেই প্রতিভাত হয়। “অস্ভাপিও, (অন্ত + 

অপি+ও)র “অপি” এবং "ও' এই হুইটি অব্যয়ই একার্থবাচক, কিন্তু 'অভাপিও 
ব্যবহার করেন ধার, তাদের মন অস্ভাপির অর্থ “অস্ত'র চেয়ে কিছু বেশী বলে 

গ্রহণ করে না। ধরে দিলে বলবেন--ও তাই তো! “আয়ভাধীন+ “কিয়ৎ- 

পরিমাণ 'কেবলমাজ্? প্রভৃতি শবও এই শ্রেণীতে পড়ে। উদ্বেলিত, “অধীনস্থ, 

'সশঙ্কিত', 'নিঃশেষিত' প্রস্ৃতি শব্বকেও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত কর। যায্। 
উপরের শব্খগুলিতে যে প্রত্যয়গুলি যোগ কর হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ 
'অনাবন্তাকীয়'। “অধীনস্ক শবটি 91160 59091001706] 9007 15170 

88979059] স্মরণ করিয়ে দেয়। এ-রকম ভূল বাঙালীর মুখে ও হাতে প্রায়ই 
বেরোয় । আমরা যখন যার ৫:1961এ” কাদ্ধ করি তখন তার । আবার তার 

কাছে থেকে চলে গেলে তারই 2৪254, জটল! পাকাই। ইংরেজী 76- 

' 00510০9-এর গায়ে বাংল। ?১০১৮-১০3::৫০-এর হরিহর রূপ। ব্যাকরণের 

ধর্মাধিকরণে এই অপরাধ দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে কিন্তু 'সৌবগ্যত।”- 
বোধে এ-সবও উপেক্ষ। করা! হয়ে থাকে। দেখা যায় 'নিরপরাধী” ও 

নিবিরোধী" লোকই বেশীর ভাগ ধরা পড়ে। “অংশীদার “ভাগীদার' জ্ঞাতি 
“সাবধানী” লোককেও “সদাসর্বদ1, ফাকি দেয়। “গুরুতর” কথার লময়ও 

আমর! গাভীর রক্ষ। করতে পারি ন1। শ্রেঠকেই যখন মর্যাদা দিই তখন 

"শ্রে্ঠতমকে” অবজ্ঞা করি কেমন করে? ইংরেজীতেও £5570705% প্রভৃতি 

শব পাওয়া যায়। 

বিদেশী শব্ধ বাংলায় এসে যখন জাত হারায় তখন তার যে রূপ হয় সেটি 

ভারী মন্ধার। সে-রকম ম্পর্শহ্ শবের কয়েকটি উদাহরণ আগে দিয়েছি, 

এখাঁনে আরও কয়েকটি দিচ্ছি। "নাবালক" কথাটি ফারসী নাবালিগ. শবের 

বাংলা রূপান্তর । বালিগ. শবটা একে - অপরিচিত, তাতে আবার. বালক 

শবের সঙ্গে ধ্বদির মিল আছে ।, সুতরাং না-বালিগ- দাড়াল “নাবালক' হয়ে, 

ষদিও শবের আকৃতি ও অর্থ হয়ে গেল পরস্পর-বিরুদ্ধ। অবশ্ত “অমন্/র 

নজিরে 'না, স্বার্থে প্রযুক্ত বলতে পারি। 'নাবালকের' দেখাদেখি “লাবালক'। 



১২২ বাগর্থ 

এই প্রসঙ্গে 'লালটিন' কথাটা উল্লেখযোগ্য । লগ্ন (19:0661) কে পশ্চিম- 

বঙ্গের কোনো কোনো! জেলায় এবং উড়িধ্যা অঞ্চলে 'লালটিন' বলে । লগনটা 
তৈরি হয় সাধারণতঃ টিমে তাই (6:0১) ঠন টার স্থান সহজেই অধিকৃত. 

হল টন? দ্বারা এবং নিরর্থক লন শবকটার জায়গায় এসে বসল 'লাল। 
লাল শবটার সার্থকতাও হয়তো কিছু ছিল। এদেশে যখন হারিকেন লগ্ন 

প্রথষ আমদানি হয় তখন টিন ও পিতল উভয় ধাতুরই ল্ঠন আসত । আকাল 
পিতলের লঞ্ঠন খুব কম দেখ! যায়। পিতলের রংটার সঙ্গে লাল শব্ধটার যোগ 
থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে একই লঞ্ঠন 'লাল+ এবং টন” 

ছই-ই হতে পারে না। “লালটিন' শবটি স্পর্শদোষের একটি জুনার দৃষ্টান্ত । 
আর এক রকম শব্ধের কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। ইংরেজীতে এই 

ধরনের স্পর্শহুষ্ট শককে বলে [০1000810062 আ০705 1 উদাহরণ দিলে এটা 

সহজে বোঝ] যাবে। প্রথমে একটা ইংরেজী শবই বলি। 1১069601900 

শব্টি নৃতন বেরিয়েছে । ওদেশের কোনো উত্ভিদ্গাত্বিক আলু ও বিলা তিবেগুন 

মিলিয়ে এক অভিনব ফল তৈরি করেছেন। তারই নাম দিয়েছেন ?0০:৪৫০- 

27801 বাংলা রূপকথাটি সম্ভবত এই রকমের রূপক ও কথা এই ছুইটি শব্দ: 
সহযোগে গঠিত। উত্তরায়ণ সংক্রাস্তিকে 'উত্তরান্তি বলতেও শোন যায়। 

একটি দোকানের নাম দেখলাম “বিশ্বান্বর” (বিশ্বস্তর +অন্বর) স্টোস। আর 

একটি খাবারের দোকানের “বিশালক্ষী' মিষ্টান্গভাগ্ডার এই নাম দেখেছি। 

বিশালক্মীর আসল রূপ যে বিশালাক্ষী তাতে সন্দেহ নেই। তবে তার সঙ্গে 

যোগ হয়েছে লক্ষ্মীর । আমাদের টালিগঞ্জ আর আমেরিকার হলিউড মিল 

“লিউড' হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ওড়িয় “প্রাকর্ম” শব্দটির কথা মনে পড়ে 

প্রাচীন ওড়িয়ার পরাক্রম শব্দটি বানান ভূল করে প্রাকর্ষ লেখা হত। 

বানানের সঙ্গে মানেও গেল বদলে । নূতন শবে নূতন মানে হল অন্ুষ্ট। 

এরই শবটি দেখলে মনে হয় স্পর্শ দোষ ঘটেছে প্রান্তন ও কম-_ এই ছুই শব্দের 

মধ্যে । লক্ষ্য করলে এরকম অনেক কথাই নজরে পড়ে। 
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